
Neuscorrectie

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.
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Het probleem 

Een operatieve behandeling ter correctie 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. 

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. 

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, 
med i ca t i e geb ru i k ( i n he t b i j zonde r 
bloedverdunners), al lergie alsook naar 
p r o b l e m e n m e t h o g e b l o e d d r u k e n 
stollingsstoornissen.  

Ook de aanwezigheid van chronische rhinitis 
(neusontsteking) door  allergie en problemen 
met neusdoorhankelijkheid worden nagekeken. 
Het kan zijn dat u hiervoor doorgestuurd wordt 
naar een neus-keel en oorarts.  

Het standaard verloop van de ingreep en 
hospitalisatie worden met u overlopen. 

Er worden gedetailleerde foto’s genomen van 
de neus ter voorbereiding van de tweede 
consultatie. 

Simulatie 

Er vinden minstens 2 consultaties plaats 
alvorens een rhinoplastie ingepland wordt. 
Tijdens de tweede consultatie vindt een 2D 
simulatie plaats om zo een exact plan op te 
stellen voor de ingreep. Wetenschappelijke 
studies hebben immers aangetoond dat de 

De geopereerde zone, met inbegrip van de 
oogleden, kunnen gedurende twee tot drie 
dagen na de ingreep fors blauw en gezwollen 
staan. 

Het spalkje dient gedurende 1 week ter plaatse 
te blijven. 

Na 1 week krijgt u een afspraak voor het 
verwijderen van de hechtingen en het 
verwijderen van de spalk. 

Verwikkelingen 

De kans op verwikkelingen is beperkt. Na het 
verwijderen van de wieken kan uit de neus 
enkele uren bloed druppelen. Dit is echter niet 
gevaarlijk. 

Zoals elke operatie bestaat er een kans op 
bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing. 
Deze zijn echter uitzonderlijk.  

Bijkomende vragen en/of opmerkingen over 
deze ingreep bespreken we graag met u op de 
consultatie.

tevredenheid van patiënten bij wie een 
simulatie werd uitgevoerd duidelijk hoger ligt. 

De dag van de ingreep 

De dag van de ingreep meldt u zich aan op de 
dienst inschrijvingen.  

Vervolgens gaat u naar het dagziekenhuis waar 
u een kamer krijgt en u zich kan klaarmaken 
voor de operatie.  

Eens op het operatiekwartier ziet u de chirurg 
nog kort voor eventuele laatste vragen en zal 
de anesthesist u onder narcose brengen. 

U wordt wakker met een spalkje op de neus en 
wieken in beide neusgaten waardoor het 
onmogelijk is om door de neus te ademen. Dit 
kan vervelend zijn maar is niet pijnlijk. Wanneer 
u goed wakker bent gaat u terug naar het 
dagziekenhuis. 

Er wordt gevraagd halfzittend in bed te blijven 
op de kamer. Wanneer u zich comfortabel voelt 
en de chirurg is langs geweest kan u naar huis. 

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.  

U krijgt een voorschrift om de neus te spoelen, 
zalf om in de neus aan te brengen en medicatie 
tegen de pijn en om het zwellen tegen te gaan. 

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.  

De wieken zullen daags na de ingreep 
verwijderd worden. 


