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Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 
 

Septumcorrectie 
 

Rechtzetten van het neustussenschot 
 
Inleiding 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen 
voor een septumcorrectie. Tijdens deze ingreep wordt uw neustussenschot operatief 
recht gezet. De arts heeft u al informatie gegeven over de ingreep. In deze folder 
kunt u het rustig nalezen.  
 

Voor een septumcorrectie wordt u enkele dagen opgenomen op de afdeling short-
stay. Informatie over de gang van zaken op deze afdeling kunt u lezen in de folder 
'Short-stay'. 
 
De ingreep 
Een septumcorrectie wordt inwendig in de neus uitgevoerd, zodat er later aan de 
buitenkant van de neus niets te zien is. Er  wordt een snede gemaakt in het 
neusslijmvlies. Via deze snede wordt het neustussenschot recht gezet. Aan het einde 
van de ingreep wordt de snede gehecht met oplosbare hechtingen.  
 

De ingreep vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).  
 
Na de ingreep 
Na de ingreep zit er in beide neusgaten een tampon eventueel gecombineerd met 
een siliconen plaatje. Dit is nodig om het tussenschot in zijn gecorrigeerde positie te 
houden. Hierdoor is het niet mogelijk om goed door de neus te ademen. De tampons 
worden meestal de eerste dag na de operatie verwijderd. Na de operatie is de neus 
gezwollen en gevoelig.  Dit is meestal met pijnstillers goed te bestrijden. Ook kan de 
neus dof aanvoelen. Dit komt doordat kleine huidzenuwen uitgeschakeld kunnen zijn. 
Als gevolg hiervan kunnen ook de voortanden van de bovenkaak tijdelijk gevoelloos 
zijn. Het gewone gevoel komt doorgaans binnen enkele weken tot maanden weer 
terug. 
Na verwijdering van de tampons wordt gestart met neusdruppels. Soms krijgt u een 
recept mee voor fysiologische zout oplossing om de neus mee te 
spoelen/bevochtigen, om zo korstvorming in de neus zo veel mogelijk te bestrijden. 
De eventuele siliconen  plaatjes worden na een week verwijderd op de polikliniek. 
Mocht u de eerste dagen na de ingreep last hebben van niezen, dan kunt u aan de 
verpleegkundige een tabletje vragen dat de niesprikkel onderdrukt. Als het niet lukt 
een niesprikkel te onderdrukken moet u de mond wijd open houden. De druk kan via 
de mond ontsnappen. 
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ntslag 
De dag na de operatie mag u weer naar huis. Een week na de ingreep komt u voor 
controle naar de polikliniek. Informatie hierover krijgt u op de afdeling. 
 
Adviezen voor thuis 

 De eerste twee weken na de ingreep  kan de neus (weer) verstopt raken als 
reactie op de ingreep en het tamponneren. Dit is een tijdelijk verschijnsel en kan 
met neusdruppels redelijk goed worden verholpen. Neusdruppels dient u toe te 
dienen zoals staat aangegeven  in de tekening op de volgende bladzijde. U krijgt 
neusdruppels of spray (Xylomethazoline) mee naar huis. U mag de neusdruppels 
niet langer dan 7 dagen achter elkaar gebruiken. (drie maal daags 4 druppels of 2 
keer sprayen per neusgat) 

 Om de neus schoon te houden kunt u eventueel spoelen met zout water. Dit mag 
u zo vaak doen als u prettig vindt. U kunt zout water zelf maken door een 
afgestreken theelepel zout op te lossen in twee dl. lauw gekookt water. (alternatief 
is 9 gram keukenzout op 1 liter water)  Hoe dit spoelen in zijn werk gaat staat 
beschreven in de folder ‘Neusspoelen’.  

 In plaats van de neus snuiten kunt u beter de neus ophalen. 

 Als u moet niezen, doe dit dan via de open mond, zodat de druk kan ontsnappen. 

 Het kan zijn dat uw eerste ontlasting zwart gekleurd is. Dit wordt veroorzaakt  door 
het bloed dat u na de ingreep heeft ingeslikt. 

 Thuis zult u nog een week rust moeten nemen, daarna mag u uw normale 
werkzaamheden weer hervatten.   

 Tot aan de eerst volgende controle op de polikliniek mag u niet sporten. 

 Bij pijn mag u maximaal 4 maal daags 1000mg Paracetamol nemen, en eventueel 
Diclofenac 3 maal daags 50 (indien geen allergie of maagproblemen). 

 

 

Figuur 1.  
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Polikliniek KNO-heelkunde 
 

Locatie Venlo 
 

Routenummer 65 (077) 320 55 55 

Locatie Venray 
 

Routenummer 16 ((077) 320 55 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 
Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 
Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 
internet: www.viecuri.nl 
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