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Informatiebrochure voor patiënten 

 

 

Waarvoor dient de neus? 

 De neus zorgt voor de reukzin. 

 De neus is vooral ook belangrijk voor de ademhaling. In de neus wordt de lucht die u 

inademt verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert bijna alle deeltjes die 

onze lucht vervuilen en maakt ze onschadelijk. Zo zorgt de neus voor een zo goed 

mogelijke ademhaling. 

 De neus heeft ook een belangrijke functie bij de vorming van uw stemgeluid. 

 De neus voert traanvocht af. 

 De vorm van de neus is belangrijk: die bepaalt namelijk voor een groot deel hoe 

iemand eruit ziet. 
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Wanneer is een operatie aan de neus nodig? 

Scheef tussenschot 

Bij sommige mensen wijkt de binnenkant van de neus af. Hun neustussenschot staat 

dan bijvoorbeeld scheef. Het neustussenschot verdeelt de binnenkant van de neus in 

twee helften. Mensen met een scheef neustussenschot hebben vaak extra veel last van 

een verkoudheid of een allergie. Zij krijgen dan een verstopt gevoel, moeite met adem-

halen of hoofdpijn. Met een operatie kan de NKO-arts het neustussenschot recht-

zetten. De klachten verdwijnen daarna vaak vanzelf. Het medische woord voor tussen-

schot is septum. Een operatie aan het neustussenschot heet ook een septumcorrectie 

of septoplastie. 

 

Teveel neusslijmvlies 

Een veelvuldig verstopte neus kan ook veroorzaakt worden doordat er teveel neus-

slijmvlies op uw neusschelpen (conchae) zit. Dat belemmert de ademhaling. De neus-

schelpen zitten aan de binnenkant van uw neus, links en rechts. Door de onderste rand 

van de neusschelpen te verwijderen, kunt u gemakkelijker ademen. Deze neusschelp-

verkleining heet ook een conchotomie (zie verder).  

 

Hoe verloopt een operatie aan de neus? 

Het rechtzetten van het neustussenschot 

 Bij een operatie aan het neustussenschot opereert de NKO-arts binnen in uw neus. 

U krijgt daardoor geen zichtbare littekens. 

 Eerst maakt de arts een klein sneetje in de binnenkant van uw neus. 

 Daarna legt hij het kraakbeen en het bot van het neustussenschot bloot. 

 Vervolgens zet hij het neustussenschot recht. Hij verwijdert uitstekende stukken 

kraakbeen en bot en maakt kromme delen recht. 

 De insnede wordt gesloten met enkele hechtingen. Deze hechtingen lossen vanzelf 

op. 

 Daarna brengt de arts twee silicone-splints in de neus, met daaronder tampons aan 

beide kanten van het neustussenschot. Deze tampons worden de dag na de  

operatie verwijderd. De splints worden na ongeveer 1 week verwijderd.  

 U wordt voor deze operatie één nacht in het ziekenhuis opgenomen.  



  

  

Het verkleinen van de neusschelpen  

Bij deze operatie verwijdert de arts de onderste rand van de onderste neusschelpen. 

Daardoor ontstaat er meer ruimte in uw neus en raakt deze in de toekomst minder snel 

verstopt. De operatie vindt volledig plaats aan de binnenkant van uw neus waardoor 

geen zichtbare lichttekens ontstaan. Er kunnen verschillende technieken worden  

toegepast in overleg met uw behandelend specialist.   
 

Na de operatie 

De meeste mensen hebben na deze operatie weinig pijn. Indien gewenst, kunt u een 

pijnstiller vragen aan de verpleegkundige. In en bij uw neus en aan uw bovenste snijtan-

den kunt u een wat dof gevoel hebben. Het normale gevoel komt binnen enkele weken 

tot maanden terug. Mocht u eenmaal thuis toch pijn hebben, dan kunt u een pijnstiller 

innemen. Als u een pijnstiller nodig hebt, neem dan paracetamol. NSAID (bv. Ibu-

profen®, Diclofenac®) of aspirine vergroten de kans op nabloedingen. De eerste week 

na de operatie mag u de neus slechts zachtjes of bij voorkeur niet snuiten. U dient wel 

de neus te spoelen met zoutwater en met een vette neuszalf (bv. Vitapantol®) te  

verzorgen. Er wordt ook aangeraden om na de operatie antibioticadruppels  

(bv. Fluimucil®) in de neus te gebruiken. Daarnaast zal in de meeste gevallen ook een 

antibioticabehandeling voorgeschreven worden. Uw arts zal u na de operatie alles  

grondig uitleggen. 

 

Is er een kans op complicaties? 

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er een kans op complicaties. Er kan  

bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In zeldzame gevallen 

kan ook reukverlies optreden. Complicaties bij een neusoperatie komen echter zelden 

voor en zijn goed te behandelen.  

 

 

 

 



  

 
Hebt u nog vragen? 

Misschien hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen. Neem dan gerust contact 

op met uw NKO-arts via de afdeling NKO.  

 

Contact 

Dienst Neus- Keel- en Oorheelkunde 

 

Dr. Lambert -  Dr. Clement  -  Dr. Patou 

 

Route 34 

 

Tel.  059 41 43 40 

Fax  059 41 43 41 

corl@azdamiaan.be 
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