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In- en uitwendige
neuscorrectie
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Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u
informeren over een correctie van de neus. Deze operatie vindt plaats in
dagbehandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
De neus vormt één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het
gezicht. Vormafwijkingen van de neus kunnen een invloed hebben
op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen. Tevens kan hierdoor de
neusademhaling worden belemmerd. Enkele vormafwijkingen die
gecorrigeerd kunnen worden zijn:
−− Een scheve neus
−− Een te brede of te lange neus
−− Een hobbel op de neusrug
−− Een ingezakte neus
−− Vormafwijkingen van de neuspunt (‘wipneus’, ‘hangende neuspunt’)
Wordt deze ingreep vergoed?
Het is afhankelijk van uw zorgverzekering en uw klachten of deze
ingreep wordt vergoed. Alleen bij een medische indicatie d.w.z.
ernstige verstoppingsklachten dient de KNO-arts een aanvraag in bij uw
zorgverzekeraar voor vergoeding van de operatie. In alle andere gevallen
is de neusoperatie voor eigen rekening.
Doel van de operatie
Het doel van de operatie is het corrigeren van vormafwijkingen aan de
neus. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking aangeboren
is of het gevolg is van een ongeluk. De operatie vindt plaats in
dagbehandeling.
Resultaat
Na zorgvuldig onderzoek van de in- en uitwendige vorm van de neus
bespreekt de KNO-arts met u, aan de hand van foto-opnamen, de
verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de operatie.
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Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een
succesvol resultaat zullen leiden. Het uiteindelijk resultaat van de ingreep
kan na ongeveer 6 tot 12 maanden worden beoordeeld. Dan is alle
zwelling volledig verdwenen en is het genezingsproces voltooid.
Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen
noodzakelijk, dit wordt ook wel preoperatieve screening genoemd.
Daarom bezoekt u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Meer
informatie vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’ dat het Maasstad
Ziekenhuis hierover uitgeeft.
De operatie
De operatie wordt via inwendige (en daardoor onzichtbare) huidsneden,
aan de binnenkant van de neusgaten, uitgevoerd. Soms wordt nog een
heel kleine, horizontale snede tussen beide neusgaten gemaakt. Het
litteken hiervan is onopvallend en na ongeveer drie maanden niet meer
zichtbaar.
De huid en de spieren worden van de onderlaag losgemaakt en
correctie van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het
tussenschot wordt uitgevoerd. De operatie duurt ongeveer twee tot drie
uur.
Omdat het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is het
mogelijk dat een arts in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar
tegen heeft, kunt u dit vooral aangeven bij uw behandeld arts.
Na de operatie
Na de operatie krijgt u indien nodig pijnstillers. Rond de ogen en neus
kan zwelling en vorming van blauwe plekken optreden. Na ongeveer een
week is dit grotendeels verdwenen.
De neus is na de operatie ingepleisterd (kapje), soms met een spalk.
In de neus bevindt zich een linttampon met zalf. Tot het eerstvolgende
polikliniekbezoek mag dit niet verwijderd worden.
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Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties
aan de neus. Er kan een wondinfectie optreden. De kans op een
complicatie is echter zeer klein.
Het is mogelijk dat een volledige succesvolle correctie van de neus
niet mogelijk is in één operatie. Er wordt dan na ongeveer één jaar een
vervolgoperatie afgesproken.
Nabehandeling
Het verband (en eventueel de spalk) wordt na ongeveer vier à vijf dagen
op de polikliniek verwijderd. Als het verband wordt verwijderd is de neus
gezwollen.
Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek
Keel-, Neus- en Oorheelkunde via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden
kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis
via (010) 291 35 99.
Enquête
Zodra wij de goedkeuring binnen hebben van uw zorgverzekeraar,
ontvangt u van ons een enquêteformulier per post. Wij verzoeken u
het enquêteformulier ingevuld naar ons te retourneren in bijgevoegde
retourenvelop. De gegevens worden opgeslagen in uw dossier.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
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