Informatie

In- en uitwendige
neuscorrectie
De operatie
Een in- en uitwendige neuscorrectie is geen pijnlijke ingreep, maar soms wel
onaangenaam door zwelling en inwendige korstvorming. De operatie gebeurt
onder algehele verdoving. U wordt voor deze operatie meestal een dag en een
nacht opgenomen. Deze ingreep verbetert niet alleen de functie, maar ook het
uiterlijk van uw neus. Als de neus gebroken wordt tijdens de operatie zal de
neus zwellen en verkleuren. Dit breidt ook vaak verder uit in het gezicht. Houdt
er rekening mee dat u na de operatie één dag tampons in de neus heeft en
vaak één week splints (plastic neustussenschothoudertjes). Uw neus wordt
volledig uitwendig ingepakt en eventueel gespalkt.
Na de operatie
Voor een goed herstel is het belangrijk uw neus goed te verzorgen na de
operatie. Dit betekent dat u:
● uw neus met een zoutoplossing moet spoelen;
● zo min mogelijk uw neus moet snuiten omdat de druk op de neus dan te
groot wordt;
● drie weken niet mag vliegen;
● zes weken geen sport- en balspellen mag doen;
● als de operatie langer dan twee uur heeft geduurd, antibiotica krijgt
voorgeschreven om infecties te voorkomen.
Heeft u na de operatie pijn rondom de neus, hoge koorts en/of andere
klachten? Neem dan contact op met de polikliniek.
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Complicaties
Bij iedere operatie zijn er risico’s, ook bij deze. Er kan bijvoorbeeld een infectie, een bloeding of zeer kleine
complicatie optreden. Deze zijn meestal goed te behandelen.
Resultaat
Het is niet mogelijk een uitspraak te doen over het resultaat, omdat er zoveel verschillende factoren
meespelen. De arts probeert u zo goed mogelijk te informeren over het resultaat dat u kunt verwachten. Uw
eigen oordeel over wat u mooi vindt, speelt ook een grote rol bij uw beoordeling van het resultaat. Heeft u
na de operatie behoefte aan aanvullende behandeling of klein herstel? Dan kan dat, waarbij uw eigen risico
bijdrage ook meetelt. Wilt u een nieuwe operatie? Dan is dat voor eigen rekening.
Wordt mijn operatie vergoed?
Bij neuscorrecties kan het zijn dat de operatie helemaal wordt vergoed, waarbij wel uw eigen risico telt. Maar
het kan ook zijn dat het inwendige deel van de operatie wel wordt vergoed en het uitwendige, cosmetische
deel niet.
Na het consult met uw KNO arts, vraagt de arts de zorgverzekeraar om een goedkeuring/vergoeding voor
deze operatie. De zorgverzekeraar bepaalt of de complete operatie vergoed wordt of niet. Deze verklaring
krijgt u thuis gestuurd. Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar nog aanvullende informatie van u vraagt.
Geeft de zorgverzekeraar goedkeuring? Dan moet u nog wel rekening houden met uw eigen risico.
Geen goedkeuring van zorgverzekeraar?
Geeft de zorgverzekeraar geen goedkeuring voor de complete inwendige en uitwendige neuscorrectie? Dan
wordt het inwendige deel (de ‘septumcorrectie’) wel vergoed. Let op: dan moet u voor dit deel rekening
houden met uw eigen risico. Het uiterlijke, cosmetische deel, moet u zelf betalen als de zorgverzekeraar geen
goedkeuring geeft voor de complete operatie. Van dat deel krijgt u dan vóór de operatie een aparte factuur
uit naam van MSB Peelland. Dat zijn de medische specialisten van het Elkerliek die onder deze naam ook
onverzekerde zorg kunnen bieden. Als u de factuur voor het onverzekerde deel betaald heeft, komt u op de
opnamelijst en krijgt u een uitnodiging voor de operatie.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op.
●

●

●

Mocht u vragen hebben over de wachtlijst, dan kunt u bellen naar de afdeling opname en planning van
het Elkerliek 0492-595965.
Met vragen over de factuur die u krijgt voor het onverzekerde deel van de behandeling, kunt u bellen met
MSB Peelland via telefoonnummer 0492-595742.
Voor medische vragen kunt u bellen met de polikliniek KNO van het Elkerliek via 0492-595956

Voor informatie over andere neusoperaties zie de folder ‘Operaties aan de neus’.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 16
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 56

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55

50648 08-2019

Spoedeisende hulp
T: 0492 – 59 55 71

