Neuscorrectie
U kunt uw neus verkleinen, de vorm verbeteren, een bochel van de neusrug verwijderen en een scheve neus rechtzetten.
Naast een direct mooier resultaat zorgt een neuscorrectie ervoor dat u vrijer ademhaalt en dat uw hoofdpijnklachten
verminderen.
Bent u ontevreden over de vorm van het puntje van uw neus?
Via een kleine ingreep geeft de plastisch chirurg u het gewenste neustopje.

Eerste consult neuscorrectie
Een neuscorrectie kan net als elke andere chirurgische ingreep een spannende beslissing voor u zijn. Tijdens het eerste
consult bespreekt u uw vragen en wensen persoonlijk met de plastisch chirurg.
U bespreekt met de chirurg:
welke behandeling of methode het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de neuscorrectie duurt
welk resultaat u mag verwachten
welke risico's er zijn en
hoe de nazorg is geregeld

Behandeling neuscorrectie
Bij een neuscorrectie krijgt u altijd een algehele verdoving (narcose).
De plastisch chirurg voert de ingreep via de neusgaten uit. Soms is een sneetje aan de onderrand van het neustussenschot
nodig. Of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen.
Voor welke methode u samen met de chirurg ook kiest, u zult er straks nauwelijks iets van zien.
De ingreep duurt ongeveer 90 minuten.

Nabehandeling & herstel neuscorrectie
Na de ingreep zit er een pleister- of gipsverband op uw neus. Het beschermt uw neus en gaat het zwellen tegen.
Neustampons in uw neusgaten nemen vocht en bloed op. U kunt alleen door de mond ademhalen.
De pijn valt over het algemeen mee. U kunt zich nog wat slap en moe voelen als gevolg van de narcose. Dit duurt enkele
uren. Na een neuscorrectie verblijft u meestal 1 nacht in het ziekenhuis. Zodra u zich goed voelt en u de chirurg heeft
gesproken, kunt u naar huis.
Ons advies: ga niet zelf autorijden maar laat u door iemand ophalen en weer veilig thuis brengen.
Na 1 tot 2 weken
Na 1 of 2 weken halen we het pleister- of gipsverband weg. Ook verwijderen we eventuele hechtingen. Uw neus wordt dik,
blauw en gezwollen. De zwelling verdwijnt na enkele weken weer.
Doe het in de eerste week na de ingreep rustig aan. Na één tot twee weken kunt u weer aan het werk.
Na 6 weken kunt u alles weer doen zoals u dat gewend was. Bouw het sporten langzaam op.

Risico's & complicaties neuscorrectie
Zoals bij elke ingreep is er bij een neuscorrectie een kleine kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing.
Dit is meestal niet ernstig en goed te verhelpen.
Bij een neuscorrectie bij VieCuri MOOI kiest u voor veilige cosmetische zorg door ervaren en deskundige plastisch chirurgen
binnen de vertrouwde muren van het ziekenhuis in Venlo en Venray.

Tarieven neuscorrectie

Neuspuntcorrectie

narcose

€ 2.95

Neuscorrectie

narcose

€ 4.15

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen neuscorrectie
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij ons terecht.

Hoe lang duurt de ingreep?
De ingreep duurt ongeveer 90 minuten.

Krijg ik de behandeling vergoed?
Een esthetische neuscorrectie wordt over het algemeen door de zorgverzekeraar niet vergoed omdat het om een cosmetische
ingreep gaat. U heeft dus geen verwijzing van uw huisarts nodig en kunt ons direct bellen voor een afspraak.

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
U heeft uw verdere leven lang plezier van uw 'nieuwe' neus.

Heb ik veel pijn?
Na de ingreep valt de pijn over het algemeen erg mee. Hoewel de pijnklachten voor iedereen anders zijn, is een eenvoudige
pijnstiller als paracetamol (500 mg) vaak al voldoende.

Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis?
U blijft 2 dagen in het ziekenhuis. De dag van de ingreep en 1 overnachting.

Wanneer mag ik weer werken?
Afhankelijk van het soort werk kunt u na ongeveer 1 tot 2 weken weer aan de slag.

Mag ik alcohol drinken?
Drinkt u 2 weken liefst geen alcohol in verband met de kans op een nabloeding.

Mag ik roken?
U dient minstens 6 weken voor de operatie te stoppen met roken. De resultaten zijn beter als u rondom de ingreep stopt met
roken. Nicotine vernauwd de bloedvaten en verstoort de wondgenezing.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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