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Neusoperatie 

in- en uitwendige neuscorrectie 
 
 

De medische term voor neuscorrectie is rhinoplastiek. Met een 

neuscorrectie is het mogelijk om zowel de binnenkant van de neus (het 

neustussenschot) als de buitenkant van de neus (het neusbot en 

kraakbeen van de neuspunt / neusvleugels) recht te zetten of te 

veranderen. 

 

Waarom is een operatie nodig 

Soms is het niet mogelijk om met een inwendige operatie de doorgankelijkheid van de neus 

voldoende te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld het geval als de buitenkant van de neus erg 

scheef staat. Met het rechtzetten van de neus wordt de ademweg dan hersteld. Soms wordt 

de neuspunt veranderd om beter te kunnen ademen, bijvoorbeeld in het geval van erg 

nauwe neusgaten, of een ingezakte neuspunt. 

 

Een medische neuscorrectie wordt dus gedaan om betere doorgankelijkheid van de neus te 

verkrijgen. Er bestaan ook cosmetische neuscorrecties. Hiervoor kan men terecht in een 

privékliniek (een cosmetische neuscorrectie wordt niet door de zorgverzekering vergoed). 

 

De ingreep 

De operatie zal plaatsvinden in narcose (algehele verdoving). 

De neus wordt geopend door aan de onderkant een klein sneetje door de huid te maken, 

waarna de andere sneetjes aan de binnenkant van de neus zitten. Hierna kan de neus zowel 

inwendig (het tussenschot) als uitwendig (het bot en overige kraakbeen) worden rechtgezet. 

Als de wondjes gehecht zijn, wordt aan beide kanten een tampon in de neus gebracht (tegen 

het bloeden). Ook wordt na de operatie een kapje op de neus gezet ter ondersteuning van 

de vorm van de neus. 

 

Complicaties 

Tot twee weken na de operatie kan een nabloeding optreden (bloedneus).  

Ook kan een infectie optreden. Een (lang bestaande) infectie kan leiden tot 

aantasting van het kraakbeen van de neus. Dit kan een inzakking van de neus of een 

gat in het neustussenschot geven. Sporadisch treden er littekens of verklevingen op 

die nog eens geopereerd moeten worden om goed te kunnen blijven ademen. 
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Weer thuis 

Om een infectie te voorkomen krijgt u na de operatie een week antibiotica. 
Ook krijgt u een neuszalf. De zalf mag u, nadat de tampons en het kapje zijn verwijderd, 3 
keer per dag aanbrengen gedurende twee weken. U brengt de zalf aan met de pink of een 
wattenstaafje. De zalf moet aan beide kanten in de neus en ook op de huid onder de neus 
(waar de hechtingen of pleisters zaten) dun worden aangebracht. U mag douchen na de 
operatie, maar de neus en het kapje mogen de eerste week niet nat worden.   
 
De tampons worden na twee tot vier dagen verwijderd.  
Na een week worden het neuskapje en de hechtingen verwijderd. 
 
Het is normaal dat de eerste weken na de operatie de neus zelf, maar ook de huid rond de 
ogen, gezwollen en soms ook blauw zijn. Er kan gevoelloosheid van de bovenlip of 
voortanden optreden, meestal is dit tijdelijk.  
De neuspunt blijft vaak tot maanden na de operatie stijf en verdoofd aanvoelen. 
 

 Na een week kunt u weer zittend werk doen. 

 Fysiek zwaar werk en sporten kan na twee weken weer. 

 Contactsporten moeten zes weken worden vermeden. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/kno 

 

 

Contact  
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost 

T 020 599 30 40  (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl 

P4 

 

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West  

T  020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E  kno@olvg.nl  

Route 12 

 

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost 

T 020 599 30 40  (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl 
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polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West  

T  020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E  kno@olvg.nl  

Route 12 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
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