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Perforatie van het neustussenschot

Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over een perforatie van het 
neustussenschot. Als u recent bij de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) bent geweest, 
die u hierover heeft geïnformeerd, dan kunt in deze folder daarover meer lezen. 
 
De aandoening 
Het neustussenschot verdeelt de neus in twee 
delen en geeft steun aan de neusrug (zoals 
een tentstok dat doet bij een tent). Het schot 
is deels benig en deels kraakbenig. 
 
Klachten 
De klachten bij een perforatie van het 
tussenschot lopen uiteen. Sommige mensen 
hebben er helemaal geen last van, een enkele 
keer wordt een fluitend geluid bij het ademen 
opgemerkt. Ook kunnen zich korstvorming en 
bloedingen voordoen. Als de perforatie groot 
is kan de steun voor de neusrug wegvallen en 
de neus inzakken (‘zadelneus’). 
 
Oorzaken 
 
Neuspeuteren 
Veel neuspeuteren met kleine bloedinkjes en 

korstvorming kan een neustussenschot 

perforatie tot gevolg hebben. 

 

Neussprays 
Overmatig of verkeerd gebruik van 

neussprays. 

Operatie  
Na een operatie van het tussenschot of na 

dichtbranden van een bloedneus.  

 

Cocaïnegebruik  
Bij veelvuldig gebruik van cocaïne kan 

chronische ontsteking van het neusslijmvlies 

optreden en dat kan een gat in het 

neustussenschot veroorzaken. 

 

 

 

 
Ziekte van Wegener 
De ziekte van Wegener kan soms gepaard 

gaan met infecties in de neus en het ontstaan 

van een perforatie. 

 
De behandeling 
Voorkomen is het beste. Er is niet altijd een 
behandeling nodig of mogelijk. Het is van 
belang de neus schoon en de slijmvliezen 
rustig te houden door middel van het spoelen 
van de neus met zout water. Daarnaast is het 
zinvol om bij korsten in de neus neuszalf te 
gebruiken. Operatieve sluiting is in de praktijk 
niet altijd uitvoerbaar. Soms wordt een dun 
plaatje siliconenmateriaal geplaatst 
(zogenaamde septal button). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen 
Heeft u na de operatie thuis nog vragen of 

dienen zich thuis problemen voor, neem dan 

als volgt contact op met het ziekenhuis: 

 Tijdens kantooruren kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de 

KNO-artsen, telefoonnummer  

088 708 33 50 
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 Buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen met de afdeling spoedeisende 

hulp, telefoonnummer 088 708 78 78 

 
Check uw dossier op MijnZGT  
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

