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Informatie voor patiënten en familie  
Neusbreukcorrectie



In geval van een aangezichtstrauma kan de neus beschadigd zijn en dit zowel aan de buiten- als 
aan de binnenzijde. De neus kan de eerste dagen na het trauma een scheefstand vertonen als 
gevolg van zwelling van de huid of door een fractuur van het benige gedeelte van de neus of van 
het neuskraakbeen.

Om te beoordelen of de neus een scheefstand opgelopen heeft na een neustrauma wordt 
bij voorkeur een uitwendige inspectie uitgevoerd naast een inwendige inspectie en een 
neusendoscopie. Soms wordt dit onderzoek aangevuld met een radiografie of een CT-scan van 
het aangezicht. Indien uw arts oordeelt dat er een neusscheefstand is of dat de neusademhaling 
permanent kan verstoord zijn als gevolg van het trauma, kan een gewone neusfractuurreductie 
en/of neustussenschotcorrectie uitgevoerd worden. 

Rechtzetten van de neus na een fractuur wordt best uitgevoerd binnen de 14 dagen na het 
ongeval. Meestal onder algemene narcose worden de neusbeenderen door uitwendige druk of 
langs inwendige weg met behulp van instrumenten terug op hun plaats gezet. 

Uw arts zal de neusfractuur zo goed als mogelijk repositioneren. Het kan zijn dat na een 
reductie een lichte verandering zichtbaar is ten opzichte van de toestand voor het trauma. Een 
scheefstand die reeds bestond voor het trauma zal door een eenvoudige fractuurreductie niet 
zomaar verdwenen zijn. 

De heelkundige ingreep vindt meestal plaats in daghospitaal.

Afhankelijk van de mobiliteit van de gefractureerde delen van het neusbeen is het al dan niet 
nodig om postoperatief wieken of tampons in de neus te plaatsen. Deze wieken worden meestal 
verwijderd na 1 tot maximaal 5 dagen. 

Om de neus te beschermen en de rechte stand aan te houden, wordt na de ingreep meestal 
een externe splint op de neusrug aangebracht. Deze splint wordt 6 à 10 dagen na de ingreep 
verwijderd. 

Klinisch onderzoek bij neustrauma 

Neusfractuurreductie

Indien u nog meer vragen heeft, zal uw NKO-arts graag bijkomende uitleg verschaffen.

Tot slot

In geval het trauma ook een fractuur van het neustussenschot heeft veroorzaakt is al dan niet in 
dezelfde tijd een neustussenschotcorrectie aangewezen.

Voor informatie over die ingreep verwijzen we naar de brochure “neustussenschotcorrectie”.


