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1 Functie van de neus
De neus is een onderdeel van de ademhalingsorganen. In de neus
wordt ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De
neus filtert 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen.
Deze deeltjes slaan neer op het slijmvlies en worden met
neusslijm, via de keel, doorgeslikt. Naast de reuk zorgt de neus
dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de
neus een belangrijke functie bij stemvorming en verloopt de
afvoer van traanvocht via de neus.

2 Functiestoornissen in de neus
De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed,
bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals bij iedereen wel eens
voorkomt of door een allergie. Stoornissen in de functie van de
neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm
van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een
scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de
neushelften scheidt. Deze afwijkende vorm van het
neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot
een reeks van klachten, zoals bijvoorbeeld een gevoel van
verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Daarom is
het rechtzetten van het neustussenschot (septumcorrectie) een
operatie die veel voorkomt. De tekening hieronder toont het
beoogde resultaat.
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3 Onderzoek
● Met een hoofdlamp en neusspeculum kan de neus onderzocht
worden op afwijkingen van het neustussenschot,
slijmvlieszwellingen, poliepen, of secreties.
● Met een endoscoop (kijkbuis) zijn de afvoergangen van de
neusbijholten te bekijken en kan ook achter in de neus
gekeken worden. Hiermee wordt de ernst van de afwijking en
zijn weerslag op de sinussen en slijmvliezen geëvalueerd.
● Een CT-scan laat een beter beeld van de septumafwijking met
eventuele tekenen van sinusitis of chronische sinusitis zien.
Na overleg met de arts, werd een septumcorrectie voorgesteld,
eventueel gecombineerd met een sinusoperatie bij chronische
sinusitis. De arts zal u hierover informeren.
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4 Operatie
● De operatie gebeurt onder volledige verdoving en gebeurt
inwendig in de neus. Aan de buitenkant is er geen litteken
zichtbaar.
● Via de rechterneusgang wordt het slijmvlies aan beide kanten
van het tussenschot losgemaakt.
● De afwijking ter hoogte van het kraakbeen (vooraan in neus) of
bot (achteraan in neus) wordt weggenomen.
● Het slijmvlies wordt daarna teruggevlijd en de incisie wordt
dichtgemaakt met een hechting.
● Aan beide kanten wordt een plastieken plaatje tegen het
tussenschot geplaatst.
● Ter hoogte van de neusgang wordt aan beide kanten een wiek
(tampon) geplaatst.
● Als er ook een ingreep aan de sinussen werd uitgevoerd,
worden nog twee kleinere wieken geplaatst hoger in de neus
(zie sinusoperatie).
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5 Na de operatie
● Nadat de arts bij u is geweest voor informatie en om de nodige
afspraken te maken, mag u naar huis.
● Patiënten die opgenomen worden voor 1 nacht gaan de
volgende morgen naar huis na controle door de arts.
● De wieken blijven over het algemeen 24 u ter plaatse en
worden dan poliklinisch verwijderd. Soms worden er
zelfresorbeerbare wieken geplaatst die niet verwijderd hoeven
te worden. De plaatjes worden drie tot vijf dagen na de
operatie verwijderd.
● Na de operatie zult u in de regel niet onmiddellijk verbetering
van de klachten merken. Vaak is het zelfs zo dat de klachten de
eerste weken wat toenemen.
● Na ongeveer vier tot zes weken kunt u een verbetering
verwachten.
● Het is heel belangrijk dat u de neus goed spoelt. U krijgt
hiervoor een voorschrift mee voor een spray met een
zoutoplossing.
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6 Wat breng ik mee bij
ziekenhuisopname?
● Identiteitskaart
● Eventueel bloedgroepkaart
● Medicatielijst: naam + dosering
● Eigen medicatie
● Naam producten waarvoor u allergisch bent
● Verzekeringsformulieren die door de arts ingevuld moeten
worden
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad
en daad bijstaan.

Contactinfo
Afspraken Neus – Keel - Oor
03 650 50 52
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