Neuscorrectie
Inleiding
De neus bevindt zich centraal in ons aangezicht. Een
afwijkende vorm of grootte wordt door veel mensen als
storend ervaren. Bovendien kan soms ook de functie
van de neus onvoldoende zijn, zoals bijvoorbeeld een
verminderd doorgankelijkheid bij een scheve neus na
een ongeval. Een neuscorrectie of rhinoplastiek kan een
oplossing zijn voor deze problemen.

Elke operatie brengt onzekerheid
en risico’s met zich mee
Resultaten van een operatie zijn niet altijd even
gemakkelijk te voorspellen en daarom streeft uw dokter
ernaar u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat u kan
verwachten. Als uw verwachtingspatroon van de ingreep
realistisch is, voorkomt dit teleurstellingen achteraf.
De neuscorrectie is met name bij mannen een ingreep
waarover de verwachtingen nog al eens hoog gespannen
zijn. Het resultaat van deze ingreep wordt echter niet
alleen bepaald door de deskundigheid van de plastisch
chirurg, maar ook door de kwaliteit van de weefsels van
de neus. De operatie veroorzaakt een verbetering en
meestal geen perfectie.

Operatieplanning
Een neuscorrectie wordt meestal uitgevoerd om de neus te
verkleinen, om de vorm van de neuspunt te verbeteren, om
de bult van de neusrug te verwijderen en om een scheefstaande neus recht te zetten. Afhankelijk van de wensen van
de patiënt wordt besproken welke veranderingen er gedaan
zullen worden. Meestal worden er foto’s genomen en wordt
de geplande ingreept tijdens een tweede bezoek nogmaals
aan de hand van deze foto’s doorgenomen. De ingreep is
onomkeerbaar en bij gevolg moet de patiënt deze ingreep
zélf wensen en zich zeker niet laten leiden door de omgeving. Als er functionele klachten bestaan kan de verzekering
(een deel van) de kosten van de ingreep vergoeden.

Vóór de ingreep
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld
Coumarine®, Marcoumar®, Sintrom®, Ascal®, Asaflow®,
Asprobruis®, Cardio-aspirine®) moet u dit melden tijdens
het gesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet u
drie tot tien dagen vóór de neuscorrectie staken. U krijgt
hierover instructies van de behandelende arts. Nicotine
vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
Uw arts raadt u daarom aan om minstens 4 weken vóór
de operatie volledig te stoppen met roken. Ook andere
medicijnen moet u melden, evenals eerder ondergane
operaties en andere gezondheidsproblemen. Een neuscorrectie kan onder locale verdoving of in dagbehandeling
gebeuren, maar soms wordt u enkele dagen opgenomen
in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de uitgebreidheid
van de ingreep en van de behandelende chirurg.

Werkwijze
Een neuscorrectie duurt gemiddeld één tot drie uur en
vindt plaats onder algemene narcose of onder plaatselijke
verdoving. Er bestaan diverse operatietechnieken voor een
neuscorrectie. Uw plastisch chirurg zal u vóór de operatie
informeren over de techniek van zijn of haar keuze. Bij de
meest gebruikte techniek worden er sneetjes in het slijmvlies van de neus gemaakt en soms ook op de onderkant
van de neus. Er zijn een aantal structuren die gecorrigeerd
kunnen worden: het neusbot, het neustussenschot, de
kraakbeentjes van de neusvleugels en van de neuspunt en
ten slotte andere diepere structuren.

Na de ingreep
Na de operatie valt de pijn over het algemeen mee.
Soms zitten er gazen in de neus en vaak wordt gedurende
enkele dagen een beschermingskapje over de neus gezet.
Door de gazen in de neus moet u door uw mond
ademen. De neus zal opgezet zijn en gestuwd aanvoelen.
Dit gevoel verdwijnt geleidelijk. Zodra de gazen eruit
zijn kan u weer vrij ademen, wat echter na enige tijd
kan verminderen door zwelling van de slijmvliezen.

Ook het gevoel in de neus kan veranderd zijn, met name
als er een sneetje onder de neus is gemaakt. Het kan
lang duren vooraleer de neus weer normaal aanvoelt.
Aan de buitenzijde van de neus worden hechtingen
gebruikt die na 5 à 6 dagen verwijderd moeten worden.
De hechtingen in de neus lossen vanzelf op. De littekens
worden meestal smaller en witter, maar kunnen ook
breder worden. U mag een littekencrème aanbrengen op
de uitwendige littekens als ze goed genezen zijn. In de
neusgaten helpt een verzachtende zalf of olie om korsten
los te maken.

Risico’s en complicaties
Een neuscorrectie heeft dezelfde risico’s als elke andere
operatie. Er is een kans op bloeding, infectie, gestoorde
wondgenezing en op een niet geheel symmetrische
vorm of ander tegenvallend resultaat. Er wordt de grootst
mogelijke zorg besteed tijdens de operatie. Het kan zijn dat
het resultaat voor de patiënt niet geheel beantwoordt aan
zijn verwachtingspatroon. Na de operatie kan het gevoel
in de neus verminder of zelfs geheel verdwenen zijn.
Vaak komt het gevoel terug, maar niet altijd volledig.
De littekens zijn gedurende enige tijd rood en soms
gevoelig. Dit verbetert na verloop van tijd.

Terug naar de normale routine
met uw nieuw uiterlijk
De resultaten van een neuscorrectie stemmen meestal
tot tevredenheid en hebben een blijvend karakter.
Er kan echter geen garantie worden gegeven voor een
goed resultaat. Bovendien duurt het zeker zes maanden
voor de neus zijn definitieve vorm heeft. Vaak geeft
een neuscorrectie meer zelfvertrouwen en is er minder
commentaar van de omgeving. De littekens zijn meestal
niet waarneembaar. Soms kunnen ze minder fraai
worden ten gevolge van een gestoorde wondgenezing.
Incidenteel is een tweede operatie nodig om een
optimaal resultaat te bereiken.
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Ten slotte
De folder bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie
kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal
de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u
doornemen. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op papier
te zetten. Indien u nog aanvullende informatie zoekt kan u
die vinden op onze website www.esthetiek-groep.com.
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