Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

RECHTZETTEN VAN HET
NEUSTUSSENSCHOT

(Septumcorrectie)

Binnenkort wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor een septumcorrectie.
In deze folder leest u over de operatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.
De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw arts.
Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO als u vragen
heeft. Lees deze folder goed door.
WAT IS HET RECHTZETTEN VAN HET NEUSTUSSENSCHOT?
Het rechtzetten van het neustussenschot (septumcorrectie) is een operatie
waarbij het tussenschot in uw neus rechtgezet wordt. De operatie vindt onder
volledige narcose plaats. Voor deze operatie wordt u een à twee dagen opgenomen.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE OPERATIE?
Medicijngebruik en bloedverdunners
Gebruikt u medicijnen? Dan is het misschien nodig deze tijdelijk aan te passen
voor het onderzoek.
• Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan
ons doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te
stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen
met uw bloedverdunners.
• Gebruikt u acetylsalicylzuur of soortgelijke middelen, bijvoorbeeld: aspirine,
Ascal®, Sinaspril®, APC®? Geef dit voor de operatie ook door aan uw arts.
Deze medicijnen hebben ook een bloedverdunnende werking.
• Gebruikt u andere medicijnen waarover u twijfelt? Overleg dan voor de
operatie met de arts of met de assistent van de polikliniek. Zij vertellen u of
u deze medicijnen kunt blijven slikken.
• Bent u (misschien) zwanger? Overleg dan met uw arts of de operatie kan
door gaan.
De dag van de septumcorrectie
• Een half uur à drie kwartier voor de operatie krijgt u een operatiejasje en
onderbroek aan.
• U krijgt een tablet, waar u rustig en ontspannen van wordt.
• U krijgt tijdens de opname één keer per dag een injectie (prik) in uw buik of
bovenbeen. Dit is om trombose te voorkomen. Als u op de dag van de operatie wordt opgenomen, dan krijgt u op deze dag tweemaal een injectie.
• Op de operatiedag krijgt u koude en vloeibare voeding. Bijvoorbeeld appelmoes, appelsap, karnemelk, melk, sinaasappelsap, vla of yoghurt.
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Goed om te weten
• Alle sieraden, make-up en nagellak moet u voor de operatie afdoen.
• Ook lenzen, een bril, gehoorapparaten of prothesen moet u voor de operatie uit- of afdoen.
• Mannelijke patiënten die een snor en/of baard dragen mogen deze laten
staan.
• Tijdens de opname mag u niet roken.
• Tijdens de opname mag u niet uw neus snuiten.
De septumcorrectie
• Op de dag van de operatie krijgt u vocht toegediend via een infuus
(slangetje).
• De KNO-arts maakt een klein sneetje aan de binnenkant van de neus.
• De slijmvliezen worden losgemaakt van het neustussenschot.
• De arts herstelt of verwijdert de delen van het tussenschot die scheef staan.
• Hierna worden de slijmvliezen teruggeplaatst.
• Aan het einde van de operatie wordt er links en rechts een siliconen plaatje
vastgemaakt aan de slijmvliezen van het neustussenschot. Deze zogenaamde “splints” dienen als een soort van spalkje en zitten vast met één hechting. Deze hechting en de splints worden na één week verwijderd op de
polikliniek.
• Ter voorkoming van een bloedneus en ter ondersteuning van het neustussenschot wordt er in beide neusgaten één tampon achtergelaten. Deze
tampons worden de volgende dag verwijderd.
DUUR VAN DE OPERATIE
Gemiddeld duurt de operatie één à anderhalf uur.
NA DE OPERATIE
Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als de narcose is uitgewerkt, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
• Als u wakker wordt, heeft u tampons en/ of buisjes in uw neus .
• De pijn valt vaak erg mee.
• Uw gezichtshuid kan er wat gezwollen en blauw uitzien, vooral vlak onder
uw oogleden. Dit trekt binnen een paar dagen weg.
• U kunt tijdelijk een dof gevoel hebben in en rondom uw neus. Dit gevoel
verdwijnt binnen een paar weken tot twee maanden.
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• Heeft u last van hoofdpijn? Zeg dit dan tegen de verpleegkundige. Hij of zij

kan u na overleg met de arts sterkere pijnstillers geven. De hoofdpijn gaat
vaak over nadat de tampons en/of buisjes zijn weggehaald.
• Als u zich na de operatie misselijk voelt of als u moet braken, zeg dit dan
tegen de verpleegkundige. Hij of zij kan u hiertegen wat geven.
• Het infuus wordt in principe ’s avonds weggehaald.
• Als de tampons of de buisjes weggehaald zijn, mag u wel uw neus ‘ophalen’,
maar u mag uw neus niet snuiten.
• U mag uw neus niet snuiten tot de controle op de polikliniek. De plaatjes die
het neustussenschot ondersteunen worden dan weggehaald.
• Misschien moet u met een antibioticumkuur beginnen. Dit is om een eventuele infectie te voorkomen. De kuur krijgt u in de vorm van een tablet.
• De tampons en/of buisjes kunnen wat irritatie geven. Als u daardoor moet
niezen, zeg dit dan tegen de verpleegkundige. Hij of zij kan u hiertegen wat
geven.
• Er kan wat bloed en/of slijm uit uw neus komen, ook al heeft u tampons
in uw neus. De verpleegkundige zal dan regelmatig het verband onder de
tampons en/of buisjes (het zogenaamde snorretje) verschonen. Natuurlijk
mag u dit ook zelf doen.
LEEFREGELS:
• U mag op de dag van de operatie ’s avonds weer rustig uit bed komen en
wat rondwandelen op de afdeling.
• U mag op de dag van de operatie koffie en thee drinken, maar niet te heet.
• U mag de dag na de operatie bijna alles weer eten en drinken. Alleen krijgt u
vlees gemalen en brood zonder korst.
• De tweede dag mag u weer eten zoals u gewend bent.
• De eerste twee tot vier weken mag u geen balsport doen.
NA DE SEPTUMCORRECTIE
• De dag vóór of op de dag van ontslag verwijdert de KNO-arts de tampons
en/of de buisjes.
• Uw neusslijmvliezen moeten krimpen (slinken), zodat u weer door uw neus
kunt ademhalen. Daarom krijgt u een flesje neusspray mee naar huis. Dit
gebruikt u viermaal per dag tot het flesje leeg is.
• U kunt uw neus ook spoelen met zout water (keukenzout). De KNO-arts of
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de verpleegkundige geeft u hierover uitleg.

• Bij ontslag krijgt u het volgende mee naar huis:

- een controleafspraak bij de behandelend arts
- een brief die u bij uw huisarts moet afgeven
- eventueel een recept voor een antibioticumkuur. Het is belangrijk
dat u deze kuur afmaakt. Eventueel krijgt u een recept mee voor een
medicijn (antihistaminicum). Hiermee slinkt het slijmvlies.

Afspraak voor controle
U krijgt een afspraak voor een poliklinische controle. Tijdens deze controle
worden de plaatjes die het neustussenschot ondersteunen weggehaald. Daarna mag u weer gewoon uw neus snuiten.
Weer aan het werk
Als u zich goed voelt, mag u meteen weer met uw werk beginnen. Toch is het
verstandig om minstens één week na de operatie thuis te blijven.
Wanneer moet u contact opnemen?
In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:
• U heeft koorts boven de 38.5°C.
• U heeft toenemende hoofdpijn.
• Heeft u een nabloeding na een operatie op onze afdeling?
Bel dan naar de Spoedeisende Hulp 0344-674254.
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VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De
medewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie.
AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.
KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO)
0344-674058
van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30 tot ‘s middags 16.30
uur.
Buiten de kantooruren neemt u contact op met de dienstdoende huisarts.
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AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

