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Deze brochure heeft niet de intentie noch de
consultatie, noch het onderzoek, noch de
indicatiestelling, noch de opvolging en het
persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een
niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als
leidraad voor de ingreep waar u interesse in
vertoont.

Het probleem

De dag van de ingreep

Een operatieve behandeling ter correctie van de
uitwendige vorm van de neus kan worden
uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm
van de neuspunt te verbeteren, een bult van de
neusrug te verwijderen en/of een
scheefstaande neus recht te zetten.

De dag van de ingreep meldt u zich aan op de
dienst inschrijvingen. Indien uw ingreep onder
volledige verdoving doorgaat, zal u een kamer
toegewezen krijgen.

Verder kan het mogelijk zijn om functionele
klachten te verminderen, zoals verstopping of
hoofdpijn. De vorm van de neus is een
persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per
individu beoordeeld te worden. Het is belangrijk
dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat
dit niet wordt ingegeven door de omgeving.
Het resultaat van een neuscorrectie heeft een
blijvend karakter.

Vooraf
Op de consultatie zal samen met u gekeken
worden of u in aanmerking komt voor deze
ingreep.
Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden,
medicatie gebruik (in het bijzonder
bloedverdunners), allergie alsook naar
problemen met hoge bloeddruk en
stollingsstoornissen.
Ook de aanwezigheid van chronische rhinitis
(neusontsteking) door allergie en problemen
met neusdoorhankelijkheid wordt nagekeken.
Het kan zijn dat u hiervoor doorgestuurd wordt
naar een neus-keel en oorarts.
Na grondig bespreken van alle belangrijke
aspecten kunnen wij uw ingreep inplannen.
Afhankelijk van het met u besproken operatief
plan kan de ingreep doorgaan onder plaatselijke
verdoving via daghospitalisatie of onder
algemene verdoving.
Hiervoor is een overnachting in het ziekenhuis
soms noodzakelijk.

Vooraf neemt de chirurg foto’s en plaatst
eventueel wat markeringen op het gelaat.
Vervolgens ontsmet de verpleegkundige uw
gelaat. Rondom uw hoofd worden steriele
doeken aangebracht. De plaatselijke verdoving
wordt verricht door middel van verschillende
onderhuidse inspuitingen met een fijne naald.
Dit kan vervelend zijn. Eens de verdoving
werkt, is er zelden sprake van enig ongemak.
Bij volledige verdoving merkt u uiteraard niets.
Over het algemeen worden bij neuscorrecties
geen uitwendige huidsneden gemaakt. De
littekens liggen doorgaans in de inwendige
neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In
een enkel geval is een snede noodzakelijk in de
onderrand van het neustussenschot of langs de
rand van de neusvleugels.
Er wordt gevraagd half zittend in bed te blijven
op de kamer. In de namiddag of de dag erop
kan u naar huis toe.

Achteraf
Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt
aangeraden de rest van de dag rustig door te
brengen. Als u wil rusten en/of slapen doet u
dit het best in halfzittende houding.
Drukstijging in het hoofd (niezen, hoofd
bukken, persen op toilet,...) moet vermeden
worden.
Na de operatie valt de pijn over het algemeen
mee. Als pijnstiller mag u alleen paracetamol
gebruiken, geen aspirine of afgeleiden en ook
geen anti-inflammatoire pijnstillers.
In de meeste gevallen zal de neus gedurende
enkele dagen inwendig getamponneerd zijn,
zodat u gedurende deze periode door de mond
moet ademen.

De geopereerde zone, soms met inbegrip van
de oogleden, zal gedurende twee tot drie dagen
na de ingreep fors zwellen.
Na de operatie zal meestal een gipsverband op
de neus worden aangebracht, dat na 1 à 2
weken wordt verwijderd.
De zwelling die na het verwijderen van dit
gipsverband bestaat, kan gedurende enkele
maanden aanwezig blijven.
Een aantal dagen na de ingreep komt u terug
op consultatie. Het verband en sommige
hechtingen zullen verwijderd worden. Na het
verwijderen van de hechtingen is blootstelling
aan zon of UV-stralen verboden voor enkele
maanden.
U kan het litteken behandelen met de
voorgestelde littekencrèmes. Uw sociale
activiteiten zal u gedurende een tiental dagen
moeten beperken.

Verwikkelingen
Als er een goede indicatie is en de richtlijnen
goed worden opgevolgd, is de kans op
verwikkelingen beperkt.
De mate van welslagen van een neuscorrectie
wordt niet alleen bepaald door de plastisch
chirurg maar ook door de kwaliteit van de
weefsels van de neus, vooral de huid.
De operatie biedt verbetering en meestal geen
perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer
zelfvertrouwen geven.
Zoals elke operatie bestaat er een kans op
bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of
een niet geheel symmetrische vorm of ander
tegenvallend resultaat. Deze zijn echter
uitzonderlijk.
Bijkomende vragen en/of opmerkingen over
deze ingreep bespreken we graag met u op de
consultatie.

