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Keel- neus- en oorziekten
Septumcorrectie

Geneesmiddelengebruik
Het is belangrijk dat u vermeldt of u bloedverdunners gebruikt.
Uw arts bespreekt dan met u wat u moet doen met uw 
antistollingsmedicatie (bloedverdunners). 

Ook een bloedverdunnende werking hebben acetylsalicylzuur of 
soortgelijke middelen (bijv.: Aspirine, Ascal, Sinaspril, APC, etc.)
Het is belangrijk dat u vermeldt of u deze middelen gebruikt.
Uw arts bespreekt met u wat u moet doen met deze medicatie met 
betrekking tot de ingreep.

Gebruikt u andere geneesmiddelen waarover u twijfelt of het 
gebruik kan doorgaan rondom de operatie, overlegt u dan met uw 
arts.

Zwangerschap
Als u zwanger bent of de kans op een zwangerschap bestaat, vertel 
dit dan aan uw behandelend arts. De arts bespreekt dan met u of de 
operatie kan doorgaan.

Algemeen
De KNO arts heeft met u afgesproken dat er een septumcorrectie 
gaat plaatsvinden. In deze folder krijgt u informatie over de 
voorbereiding, de operatie en de leefregels na de operatie. U kunt de 
informatie die u heeft gekregen van uw arts in deze folder rustig thuis 
nog eens doorlezen.

Wat gebeurt er bij een septumcorrectie
Een septumcorrectie wil zeggen dat het neustussenschot operatief 
wordt rechtgezet. De septumcorrectie vindt plaats onder algehele 
narcose. Gemiddeld duurt de operatie één à anderhalf uur.  
De opnameduur is een à twee dagen. 
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Na de septumcorrectie bestaat er kans op zwelling en een blauwe 
verkleuring van de gezichtshuid onder de oogleden. Gewoonlijk 
verdwijnt dit binnen enkele dagen. U kunt tijdelijk een dof gevoel 
hebben in de neus en de omgeving van de neus. Dit doffe gevoel 
verdwijnt vanzelf binnen enkele weken tot twee maanden.

De voorbereiding op de behandeling

Verboden
Het is aan te raden gedurende de opname:

-  niet te roken
-  niet uw neus te snuiten

De dag van de operatie
Een half uur à drie kwartier voor de operatie, krijgt u een operatiejasje 
en onderbroek aan. 

Hierna krijgt u een tablet, waar u rustig en ontspannen van wordt. 
Tevens krijgt u gedurende de opname één keer per dag een injectie 
(fraxiparine) in de buikwand of het bovenbeen toegediend, ter 
voorkoming van trombose. Wordt u op de dag van de operatie 
opgenomen, dan krijgt u de injectie op deze dag tweemaal 
toegediend. Alle sieraden, make-up, nagellak, evt. bril, lenzen, 
gehoorapparaat en prothesen moet u voor de operatie uit- of afdoen.

Mannelijke patiënten die een snor en/of baard dragen mogen deze 
laten staan.

Hoe verloopt de dag van de operatie
Na de operatie blijft u een poosje op de uitslaapkamer. Als u goed 
wakker bent van de narcose en uw bloeddruk goed is, gaat u weer 
terug naar de afdeling. Als u wakker wordt hebt u tampons en/
of buisjes in uw neus, afhankelijk van de operateur. De pijn na de 
operatie is meestal gering. Het kan voorkomen dat u last hebt van 
hoofdpijn. Bij hoofdpijn of andere pijn kunt u de verantwoordelijke 
verpleegkundige om een pijnstiller vragen. 
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De hoofdpijn is vaak over nadat de tampons en/of buisjes zijn 
verwijderd. Het is mogelijk dat u zich na de operatie misselijk voelt en 
zelfs oud bloed moet braken. Bent u na de operatie misselijk, geef dit 
dan aan bij de verantwoordelijke verpleegkundige. Zij zal u hiertegen 
wat geven. Op de dag van de operatie krijgt u vocht toegediend per 
infuus. Het infuus gaat er in principe ’s avonds uit.

Wanneer de tampons/buisjes verwijderd zijn, mag u niet uw 
neus snuiten. U mag wel de ‘neus ophalen’. U mag de neus niet 
snuiten totdat u op poli-controle bent geweest en de plaatjes ter 
ondersteuning van het neustussenschot verwijderd zijn.

Antibioticum 
Het is mogelijk dat u start met een antibioticumkuur. Dit antibioticum, 
ter voorkoming van infectie, krijgt u in de vorm van een tablet. Hebt 
u last van niesklachten ten gevolge van irritatie van de tampons 
en/of buisjes, geeft u dit dan door aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige. U krijgt dan een tablet om dat tegen te gaan. 

U mag op de dag van de operatie ’s avonds weer rustig uit bed en 
wat rondwandelen op de afdeling. Het is mogelijk dat, ondanks de 
tampons, na de operatie bloed en/of slijm uit de neus komt.

De verpleegkundige zal dan regelmatig het verband, het zgn. 
‘snorretje’, onder de tampons en/of buisjes verschonen, natuurlijk 
mag u dit ook zelf doen.

Voeding
Na de septumcorrectie mag u nog niet direkt alles eten. Op de 
operatiedag krijgt u koude en vloeibare voeding zoals vla, yoghurt, 
appelmoes, appelsap, melk, karnemelk, sinaasappelsap.
Het is toegestaan niet te heet koffie en thee te drinken.
De dag na de operatie mag u bijna alles weer eten en drinken. Alleen 
vlees krijgt u gemalen en brood zonder korst. De tweede dag mag u 
weer de voeding gebruiken die u gewend was.
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Ontslag
De dag vóór of op de dag van ontslag verwijdert de KNO arts de 
tampons en/of de buisjes. U start dan met vier maal daags of Otrivin-
spray of spoelen met zout water (keukenzout). Dit bevordert het 
slinken van de neusslijmvliezen en dus de ademhaling door de neus.
Over het gebruik van Otrivin-spray cq. het spoelen met zout  water 
krijgt u uitleg van de KNO arts of verpleegkundige. De Otrivin-spray 
krijgt u mee naar huis en u gebruikt deze tot de flacon leeg is.

Bij ontslag krijgt u het volgende mee naar huis:
- een controle-afspraak bij de behandelend arts
- een brief voor de huisarts (wilt u deze afgeven bij de
 huisarts?!)
- eventueel een recept voor een antibioticumkuur, het is  

belangrijk dat u die kuur afmaakt. Eventueel krijgt u, afhankelijk 
van de operateur, een recept mee voor een antihistaminicum, 
dit is ter bevordering van het slinken van het slijmvlies.

De plaatjes die zijn geplaatst ter ondersteuning van het 
neustussenschot worden verwijderd tijdens de poliklinische controle. 

Als de plaatjes uit de neus verwijderd zijn mag u weer gewoon de 
neus snuiten.

U moet contact opnemen met het ziekenhuis als:
-  u een lichaamstemperatuur hebt van boven de 38,5°C
-  u toenemende hoofdpijn hebt

Tijdens kantooruren kunt u de polikliniek KNO bellen, 
tel. (0344) 67 40 58.
Buiten de kantooruren neemt u contact op de afdeling A3K, 
tel. (0344) 67 45 77.

Werk
U mag, mits u zich goed voelt, gelijk weer uw werk hervatten. Maar 
het is verstandig minstens één week na de operatie thuis te blijven, u 
kunt dit evt. met de arts overleggen.
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Sport
Het is aan te raden de eerste veertien dagen tot vier weken geen 
balspel-sporten te beoefenen.

Hebt u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u 
ze bij uw opname stellen aan de verpleegkundige.

Wilt u zo vriendelijk zijn deze folder mee te nemen bij uw opname?
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Ruimte voor aantekeningen
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Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA  Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


