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Wat gebeurt er tijdens de operatie?
Het kan zijn dat uw neus wordt verkleind, 
dat de vorm van de neuspunt wordt ver
beterd, dat er een bochel in de neus brug 
wordt verwijderd en/of dat een scheef
staan de neus wordt rechtgezet. Afhankelijk 
van de operatietechniek zal de operatie via 
het inwendige van de neus of via een zeer 
kleine huidsnede worden uitgevoerd. Over 
het algemeen zal de ingreep in algehele 
narcose worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er na de operatie?
Meestal kunt u dezelfde dag naar huis. 
Soms is een overnachting in het ziekenhuis 
wenselijk. Na het uitwerken van de ver do
ving kunt u pijn krijgen. Om dit te be strij den 
kunt u paracetamol nemen, ver krijg baar op 
recept of bij de drogist. Roken en alcohol 
zijn slecht voor de genezing van de wond, 
zeker de eerste dag na de operatie. Na de 
operatie wordt meestal een pleister of 
gipsverband aangebracht over de neus. 
Dit wordt na een week vol gens afspraak 
verwijderd. De pijn na de operatie valt over 
het algemeen erg mee. In de neusgaten 
zullen gaasjes (neus tam pons) aangebracht 
zijn zodat alleen ademen door de mond 
mogelijk is. De gaasjes mogen na een dag 
verwijderd worden. Het kan zijn dat het 
gebied rond om de neus opzwelt of blauw 
wordt. Ook de oogleden kunnen opzwellen 
of blauw kleuren. Na enkele dagen is de 
ergste zwel ling verdwenen. Na het ver wij
deren van het neusverband kan het echter 
enkele maan den duren voordat alle zwel
lingen verdwenen zijn.

Vragen 
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke 
informatie krijgt. Met deze informatie be
slist u, samen met uw MKAchirurg, of u de 
behandeling laat doen. Heeft u na het ge
sprek met de MKAchirurg en na het lezen 
van deze folder nog vragen, stel deze dan 
gerust. Schrijf uw vragen van te voren op, 
zodat u niets vergeet. 
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Copyright 
Alle rechten van intellectuele eigen dom betreffende deze materia
len liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toe stem ming van MKA Kennemer & meer.

Disclaimer 
MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze 
patiënten informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het moge lijk dat inhoud 
onvolledig en/of onjuist is. 
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