Centrumlocatie

U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie van de inwendige en uitwendige neus
(septorhinoplastiek). Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw situatie
en de voorgestelde operatie. Deze folder vormt een aanvulling op het gesprek dat uw KNO-arts
al met u heeft gevoerd. U kunt de informatie in deze folder nog eens rustig nalezen en er wordt
op diverse zaken dieper ingegaan. Zijn er na het lezen nog vragen, stelt u deze dan gerust aan
uw KNO-arts of aan de verpleegkundige.
Doel van de operatie
Het doel van een septorhinoplastiek is vaak tweeledig. Ten eerste zal door het recht maken
van het neustussenschot de ademweg worden verbeterd. Ten tweede wordt de vorm van uw
neus gecorrigeerd, zodat de neus beter in verhouding is met de rest van uw aangezicht.
Een scheve neus, een te brede of te lange neus, een ontsierende bobbel op de neusrug of een
ingezakte neus zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden. Ook
afwijkingen van de neuspunt, zoals een wipneus of hangende neuspunt kunnen worden
gecorrigeerd. Het maakt daarbij niet uit of de afwijkingen aangeboren zijn of het gevolg van
een ongeval. Ook de vormverbetering kan bijdragen aan een betere ademweg.

Operatie aan de inwendige en uitwendige
neus (septorhinoplastiek)

Van opname tot narcose
Melden

in de opnamebrief vindt u zowel het tijdstip waarop u wordt verwacht
als de locatie. Dit is de Chirurgische Dagbehandeling (gebouw H,
1e verdieping) of onze klinische verpleegafdeling (gebouw H,
8e verdieping).

Naar de OK

de verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling, waar u
wordt ontvangen in de voorbereidingsruimte. Op het moment dat de
operatiekamer en het personeel gereed is voor uw komst, wordt u naar
de operatiekamer gebracht. Dit kan soms even duren.

Op de OK

het aanwezige team maakt met u kennis en er wordt een checklijst met u
doorgenomen om de operatie zo voorspoedig mogelijk te kunnen laten
verlopen. Het Erasmus MC is een opleidingsziekenhuis. Er zijn daarom
soms relatief veel personen op de operatiekamer aanwezig.

Narcose

een septorhinoplastiek vindt plaats onder algehele verdoving.
De anesthesist begeleidt u hierbij.

De operatie
Open of gesloten

bij een open septorhinoplastiek maakt uw KNO-arts sneetjes in de huid
tussen beide neusgaten en aan de binnenzijde van de neusvleugels. Bij
deze methode kunnen huid en spieren worden losgemaakt en
opgeschoven, waarna de nodige correcties worden uitgevoerd aan het
bot en het kraakbeen van de neus. Bij een open procedure ontstaat
een onopvallend litteken dat na 3 maanden vaak niet meer zichtbaar
is. Bij een gesloten techniek liggen de sneetjes alleen aan de binnenkant
van de neus. De keuze voor een open of gesloten techniek wordt gemaakt
door uw KNO-arts en hangt af van de correcties die nodig zijn.

Duur van operatie de operatie duurt ongeveer twee tot drie uur.
Neustussenschot

het neustussenschot bestaat deels uit kraakbeen en deels uit bot. Het
neustussenschot wordt recht gemaakt door het aanpassen of deels
verwijderen van het bot en kraakbeen.

Uitwendige neus

er zijn vele methoden en technieken beschikbaar om de uitwendige
vorm te corrigeren. Het is niet mogelijk om ze allemaal in deze folder
te bespreken. Een aantal zaken verdient aandacht:

2

Grafts

soms is het nodig om kraakbeen aan de neus toe te voegen zodat vorm
en stevigheid verbeteren. Dit kraakbeen noemen we grafts. Grafts
komen bij voorkeur van elders uit de neus, maar kunnen ook uit
andere plekken van het lichaam worden gehaald (bijvoorbeeld
oorschelp- of ribkraakbeen of bekkenbot). Soms wordt speciaal
bewerkt donorkraakbeen gebruikt.

Osteotomie

voor correctie van de benige neusrug kan gebruik worden gemaakt van
een rasp of dient het bot (opnieuw) te worden gebroken (osteotomieën).
In het laatste geval komt het in een enkel geval voor dat er blauwe
plekken naast de neus en/of onder de ogen ontstaan die snel weer
verdwijnen.

Na de operatie
Uitslaapkamer

u wordt wakker op de uitslaapkamer. Wanneer u voldoende hersteld
bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Tampons

om het slijmvlies en het gecorrigeerde neustussenschot op hun
(nieuwe) plek te houden zijn neustampons nodig. Deze worden na 4
dagen op de polikliniek verwijderd. Tot die tijd kunt u niet door uw
neus ademen en kan een droge mond en keel ontstaan. Zorg dat u
voldoende drinkt en ’s nachts een glas water op uw nachtkastje heeft
staan. Traanogen kunnen ontstaan doordat de tampons de traanafvoergangen in de neus blokkeren. Dit is tijdelijk en u hoeft hierover
niet ongerust te zijn. Frequent niezen is het gevolg van prikkeling van
het slijmvlies. Niest u bij voorkeur met open mond en vraag uw KNOarts in geval van overmatig niezen om medicijnen.

Pijn

een septorhinoplastiek veroorzaakt weinig pijn. Als er gebruik gemaakt
is van grafts kan dit anders zijn en krijgt u zo nodig (aanvullende)
pijnstillers voorgeschreven. Een pijnlijke neus in combinatie met koorts
is reden om direct contact met ons op te nemen.

Koorts

een lichte temperatuurverhoging na een operatie is niet vreemd.
Koorts in combinatie met klachten van de neus (pijn, roodheid, kloppen)
of algehele malaise is reden om direct contact met ons op te nemen.

Bloedneus

zolang de tampons in de neus aanwezig zijn kunt u regelmatig last
hebben van wat bloederig, “limonade-kleurig” vocht dat door het
pleisterverband lekt. U hoeft hierover niet ongerust te zijn. Neemt u
wel contact op als er “helder rood” bloed in de keel of uit de neus loopt.
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Zwelling

enige zwelling van de neus door ophoping van vocht is niet
ongebruikelijk. Op de tweede dag na de operatie is het vaak het ergste en
het grootste deel is vaak binnen 2 weken verdwenen. Om overmatige
zwelling te voorkomen adviseren wij om niet plat te gaan liggen en
tillen en persen te vermijden. Het verdwijnen van restantzwelling van
de neus als gevolg van de onderhuidse verlittekening duurt langer. Het
kan maanden duren tot volledige uitrijping. Pas dan kan en er een
uitspraak worden gedaan over de eindsituatie.

Stijve neuspunt

het is niet verontrustend als in het begin de neuspunt weinig flexibel
aanvoelt.

Spalk

als er osteotomieën zijn verricht dan krijgt u een neusspalk. Wij
adviseren om de spalk nog zeker een week na het verwijderen van de
neustampons te dragen (in ieder geval ’s nachts). Op deze manier zullen
losgemaakte botstukken in de goede stand aan elkaar groeien.

Hechtingen

in de regel zullen hechtingen bij het eerste poliklinische bezoek worden
verwijderd.

Hervatten werk

dit kan over het algemeen 7 tot 10 dagen na de operatie verantwoord
plaatsvinden.

Hervatten sport

het beoefenen van contactsport wordt afgeraden. Andere sporten
kunt u na 6 weken langzaam beginnen.

Bril dragen

als er correcties van de neusrug hebben plaatsgevonden adviseren wij
om de eerste zes weken na de operatie geen bril te laten steunen op
de neus.

Nabehandeling

na het verwijderen van de tampons gaat u weer door de neus ademen.
Om zwelling en korstvorming tegen te gaan wordt u gevraagd de neus
gedurende een periode van zes weken na de operatie (3-4 maal per dag)
te spoelen met zoutwater-oplossing en de neus niet te snuiten. U krijgt
hiervoor een instructiefolder mee naar huis.
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Complicaties
Elke operatie geeft kans op complicaties, ook als de operatie technisch helemaal goed is
uitgevoerd. De kans op complicaties na septorhinoplastiek is klein en als ze optreden zijn ze
in de regel goed te behandelen. Denkt u bij complicaties aan: een onverwachte bloeding of
infectie. De kans op een bloeding neemt toe indien u kort voor de operatie of in de weken na
de operatie bloedverdunners heeft gebruikt, zoals aspirine, Sintrom, Marcoumar of als u zich
niet houdt aan de voorschriften van uw behandelend KNO-arts.
Een gestoorde wondgenezing kan het gevolg zijn van bloeding of infectie, maar wordt soms
ook gezien in aanwezigheid van andere ziekte. De kans neemt bijvoorbeeld toe bij patiënten
met suikerziekte, hart-en-vaatziekten en bij rokers. Roken (ook nicotinevervangers) wordt
voor en na de ingreep daarom afgeraden. Denkt u bij een gestoorde wondgenezing aan het
op termijn ontstaan van een gat in het neustussenschot al dan niet met inzakken van de neus
(zadelneus) of een wijkende huidwond ondanks hechtingen.
Soms treedt een doof gevoel op van de boventanden omdat kleine gevoelszenuwen
beschadigd zijn. Dit verdwijnt meestal vanzelf, waarbij het normale gevoel na een aantal
maanden terug keert. Een doof gevoel van de neuspunt komt voor als er rek of beschadiging
is opgetreden van een klein zenuwtakje onder de huid van de neusrug. Afhankelijk van de
benadering, aanwezigheid van littekenweefsel en de noodzakelijke correcties aan de neus is
dit takje niet altijd herkenbaar en daarom niet altijd te ontzien. Na een aantal maanden kan
uitspraak worden gedaan over herstel van dit gevoel. Pijn in de neus in combinatie met
koorts kan het gevolg zijn van een infectie en is reden om direct contact op te nemen met de
polikliniek KNO.
Welk resultaat kunt u verwachten?
Houdt u er rekening mee dat het verrichten van een septorhinoplastiek geen exacte
wetenschap is en er dus geen garanties kunnen worden gegeven op het resultaat. Ook na
een perfect uitgevoerde operatie is het resultaat vrijwel nooit compleet symmetrisch en de
contour ook niet altijd totaal glad. Wij streven uiteraard naar een zo goed mogelijk resultaat.
In onze ervaring is ongeveer 80% van de patiënten tevreden na de operatie. In een enkel
geval is een kleine, correctieve vervolgoperatie nodig.
Het voorspellen van een “persoonlijk” eindresultaat is lastig, omdat dit van vele factoren
afhankelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van uw wondgenezing, uw
eigen verwachtingspatroon, de dikte van uw huid, eerdere neusoperaties en de vaardigheden van uw chirurg. Zeker als u eerder aan de neus bent geopereerd wordt het eindresultaat minder voorspelbaar.
Pas na een jaar kan worden gesproken over een rustige situatie en kan een uitspraak worden
gedaan over de blijvende vorm en functie van uw neus.
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Vragen en opmerkingen
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek KNO, telefoon 010 704 01 20.
Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat
graag.
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Vragenlijst septorhinoplastiek (checklijst informed consent)

Instructies: kruist u per item het vakje aan als u het eens bent met de achterstaande informatie. Neem dit formulier s.v.p. mee bij het laatste polikliniek bezoek
voor de operatie of op de dag van opname.
Ik ben op de hoogte van het tweeledige doel van een septorhinoplastiek.
Het chirurgisch plan is met mij besproken. Het is mij daarmee duidelijk welke
operatieve veranderingen door mijn behandelend KNO-arts worden aangebracht en ben
het hiermee eens.
Ik ben op de hoogte van de gekozen benadering en het bijbehorende litteken.
Ik ben mij ervan bewust dat verkleuringen of beschadigingen van de huid die al
voor de operatie aanwezig waren (bijvoorbeeld door een ongeluk), door de operatie
niet verdwijnen en kunnen bijdragen aan de illusie van een blijvende scheefstand van
de neus.
Ik ben goed geïnformeerd over het verloop van de dagen na de operatie en mogelijke
klachten door neustampons en spalk.
Ik ben op de hoogte van complicaties die bij een septorhinoplastiek kunnen ontstaan.
Ik ben mij ervan bewust dat de vorm en functie van de neus tot een jaar na de operatie
kan veranderen.
Ik ben mij ervan bewust dat het te voorspellen resultaat van de ingreep van verschillen
de factoren afhankelijk is en moeilijker wordt als ik al eens eerder aan de neus ben
geopereerd.
Ik ben mij ervan bewust dat ondanks een goed uitgevoerde septorhinoplastiek er
asymmetrie van de neus of onregelmatigheid van de neusrug kan blijven bestaan.
Ik geef mijn behandelend KNO-arts toestemming voor het uitvoeren van de ingreep.

Naam:

………………………………………………………….

Geboortedatum:

………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………….
Datum/plaats:

………………………………………………………….

Dit document is een onderdeel van / afkomstig uit de folder “Operatie aan de inwendige en uitwendige neus
(septorhinoplastiek)”.
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