In- en uitwendige neuscorrectie

Binnenkort wordt u opgenomen in verband met een in- en uitwendige
neuscorrectie. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep. Wij
adviseren u deze van tevoren door te lezen.
Doel van de ingreep
Het doel van deze operatie is tweeledig: enerzijds de functie van de neus als
reuk- en ademhalingsorgaan te verbeteren en anderzijds de vorm van de neus
aan te passen.
Voorbereiding
Wat neemt u mee?
•
Verzekeringsbewijs
•
ID bewijs
•
BSN nummer
Nuchter zijn
Voor de operatie is het van belang dat u nuchter bent. Meer informatie leest u in
de folder “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10). Het is van belang dat u
deze richtlijnen opvolgt.
Preoperatief spreekuur (POS-poli)
Ter voorbereiding op de operatie gaat u een paar dagen voorafgaand aan de
operatie naar het preoperatief spreekuur. U ontvangt daar informatie over de
anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Meer informatie leest u in de
folder “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10).
Afspraak
U wordt door het secretariaat van de KNO gebeld om een afspraak voor de
ingreep te maken. Ongeveer een week voor deze datum krijgt u schriftelijk bericht
over het tijdstip waarop u deze dag wordt verwacht.
Medicijngebruik
Wilt u een actuele medicijnlijst meenemen? Heeft u deze niet neem dan uw
medicatie in de originele verpakking mee.
In overleg met uw behandelend arts mag u een week voor de ingreep geen
Aspirine of andere bloedverdunnende medicijnen gebruiken. Voorbeelden van
bloedverdunnende medicijnen zijn: Acenocoumarol (SintromMitis®), Ascal,
Marcoumar. Deze medicamenten geven een verhoogde kans op een nabloeding.
Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. De
anesthesist bespreekt dit uitgebreid met u tijdens uw bezoek aan de POS poli.
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Neusdruppels
U heeft van de poli-assistente een recept voor neusdruppels meegekregen toen u
een afspraak voor de ingreep maakte. Het is belangrijk dat u het medicijn op tijd in
huis hebt. U start thuis, voor vertrek naar het ziekenhuis, op de dag van de
ingreep druppelt u 3 druppels in elk neusgat. Het flesje neemt u mee naar het
ziekenhuis.
Vervoer
U mag de eerste 24 uur na een operatie niet zelf autorijden of fietsen. U bent de
eerste 24 uur na het onderzoek, de behandeling of operatie ook niet verzekerd
voor verkeersongevallen.
De dag van de operatie
Waar meldt u zich?
U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. U heeft een
bevestiging van de afspraak ontvangen waarop datum en tijdstip van opname
staan vermeld. Als de opname is geregeld en u bij het Apotheek Service Punt
(ASP) bent geweest voor controle van de medicatie, gaat u naar de
verpleegafdeling.
Ontvangst door de verpleegkundige
Op de dagbehandeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige. Zij stelt u nog
een aantal vragen over het nuchter zijn en het medicijngebruik. Hier druppelt u
nogmaals uw beide neusgaten (zie voorschrift etiket). U krijgt een operatiejasje
aan. De verpleegkundige geeft u alvast een pijnstiller. Verder krijgt u een tablet
waar u rustig of slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u naar de
operatiekamer.
De operatie
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De inwendige correctie
geschiedt via het rechter neusgat. Daar wordt de bekleding van het tussenschot
losgemaakt. Binnenin wordt ook de bekleding aan de linkerzijde losgemaakt. Zo is
het kraakbenige en benige deel van het tussenschot los te maken en gereed voor
correctie.
Voor de operatie van de uitwendige neus staan diverse technieken ter
beschikking. Welke methode gekozen wordt hangt af van het doel dat bereikt
moet worden. Zo vereist een vormafwijking van alleen het kraakbenige deel van
de neus een andere techniek dan wanneer ook het benige deel gecorrigeerd moet
worden. Dit betekent dat soms een zeer kleine incisie in de huid van de neus
gemaakt zal worden; dit laat een vrijwel onzichtbaar litteken achter.
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Soms kan echter ook van binnenuit het kraakbenige en benige deel van de neus
worden losgemaakt; hierbij worden dan inwendige hechtingen geplaatst.
Welke techniek ook wordt gebruikt, steeds zullen de neusgangen aan het einde
van de operatie worden getamponneerd met een verband en in de neusgaten
wordt nog een watje geplaatst. Aan de buitenzijde van de neus wordt een
pleisterverband aangebracht en soms ook nog een soort spalk.
Beide verbanden zullen een aantal dagen moeten blijven zitten. Indien ook het
benige deel van de neus wordt gecorrigeerd, kunnen daags na de operatie de
onderoogleden blauw verkleurd zijn ten gevolge van een kleine bloeduitstorting.
Dit is niet verontrustend. Soms worden kleine pleisters op de oogleden geplaatst
om extra zwelling te voorkomen.
Voor wat betreft de vorm van de neus is het resultaat nooit 100% voorspelbaar.
Na de operatie
Vanaf het moment dat het inwendige verband wordt verwijderd, druppelt u vier
dagen lang vier keer per dag de neus met de voorgeschreven neusdruppels,
steeds drie druppels aan iedere kant. U kunt de dag van de operatie of de dag
daarna weer naar huis. De week na de operatie komt u weer op de polikliniek voor
de eerste controle. Bij pijn mag u als pijnstiller maximaal 5x daags 500 mg.
Paracetamol innemen. De eerste week na de operatie mag u de neus absoluut
niet snuiten, wel ophalen en eventueel stomen met warm water.
Een week na de operatie komt u naar de polikliniek voor controle. Een afspraak
hiervoor krijgt u mee.
Complicaties
Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. De arts zal vooraf met u bespreken
welke risico’s de ingreep mogelijk met zich meebrengt. In de praktijk komen
complicaties bij deze operatie weinig voor.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij het secretariaat
KNO, telefoonnummer 0187-607230.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de polikliniek KNO te bereiken op werkdagen van 8.3016.30 uur, telefoonnummer 0187-607128.
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Bij spoed buiten kantooruren:
•
Binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp
(SEH), telefoonnummer 0187-607293.
•
Daarna met de huisartsenpost (HAP).
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ziekenhuis:
www.vanweelbethesda.nl
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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