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A-Nice-Nose
alle belangrijke informatie

over uw neuscorrectie door
dokter Hupkens

www.facelandclinic .com

https://www.facelandclinic.com/nl/?utm_source=brochure&utm_campaign=BOC
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Ik heet u van harte welkom bij deze informatie over uw
neuscorrectie. Mijn naam is Pieter Hupkens en ik ben sinds 15 jaar 
plastisch chirurg gespecialiseerd in verbetering van de vorm en
functie van de neus. U heeft hiervoor de eerste stap gezet en deze 
informatie zal u helpen een weloverwogen keuze te maken. 

Bij het consult vraag ik naar uw gezondheid, zodat u de behandeling 
veilig kunt ondergaan. Het gaat om ziekten, medicijngebruik,
allergieën, roken en dagelijkse activiteiten. Als u door mij geopereerd 
wilt worden mag u gedurende 6 weken voor de operatie niet roken 
en niet meeroken. Meeroken betekent dat u in een ruimte bent waar 
anderen roken. Ik vind het belangrijk dat u zo duidelijk mogelijk
aangeeft welke verbeteringen u wenst en ik vind het behulpzaam als 
u voorbeeldfoto’s meeneemt van het gewenste eindresultaat.
Wij kunnen dan samen bespreken in hoeverre dit resultaat
bereikbaar is. Het is voor mij belangrijk om te weten of u ooit eerder 
een neuscorrectie heeft  ondergaan en of uw ooit een verwonding 
aan uw neus heeft opgelopen. 

Voor de meeste cliënten is het einddoel van een neuscorrectie het 
verkrijgen van een rechte, symmetrische, slanke,  bij het gezicht
passende neus, met een goede ademhalingsfunctie.

Het consult
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De neus bestaat uit de neusbrug aan de bovenzijde en de neustip 
aan de onderzijde. In de onderstaande illustraties worden de
verschillen tussen mannen en vrouwen toegelicht. Voor de man 
(afbeelding a) mag de neusbrug idealiter duidelijk aanwezig zijn en 
recht doorlopen in de neustip. De onderzijde van de tip wijst vaak 
recht naar voren of zelfs omlaag. Voor de vrouw (afbeelding b) mag 
de neusbrug iets minder opvallen, terwijl de tip juist iets meer naar 
voren mag uitsteken. De onderzijde van de tip mag recht naar voren 
of zelfs iets omhoog staan.

Het is belangrijk te weten dat mijn techniek het uiterlijk van uw neus 
zal verbeteren, zonder dat u er “anders” uit gaat zien. Uw neus zal 
minder aandacht trekken en beter in balans zijn met de andere
delen van uw gelaat. Ik streef er naar dat de neus de schoonheid van 
uw gezicht accentueert. Voorbeelden kunt u vinden op de website.

Het eindresultaat van een neuscorrectie is deels afhankelijk van de 
toegepaste operatietechniek en deels van de bestaande
anatomische verhoudingen. De neus bestaat onder andere uit een 
huidlaag, een spierlaag, botweefsel en kraakbeen. Om een goed
resultaat bereiken is het nodig dat de vorm van deze 4 structuren 
afzonderlijk geanalyseerd en gecorrigeerd wordt. De bovenzijde van 
de neus bestaat voornamelijk uit botweefsel, de onderzijde
voornamelijk uit kraakbeen. Tijdens het consult worden uw neus en 
uw gehele gezicht beoordeeld en fotografisch vastgelegd.

  A     B  A     B          A     B
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Bij afwijkingen van de neus kunnen één of meer van onderstaande 
componenten een rol spelen:

1 de vorm en positie van het tussenschot (septum) van de neus 
Het tussenschot hoort precies in midden van het gezicht te staan en 
moet volledig recht zijn.

2 de vorm en positie van de neustip De tip van de neus hoort smal 
te zijn met een vloeiende overgang naar de neusbrug. Bij de vrouw 
mag de tip iets meer naar voren en naar boven uitsteken dan bij de 
man.

3 de vorm en positie van de neusbrug
De neusbrug mag bij de man iets duidelijker aanwezig zijn dan de 
neustip. Bij de vrouw is de neusbrug wat smaller en fijner en loopt 
vloeiend over in een meer prominente neustip. 

4 de symmetrie van de neus 
Asymmetrie van de neus kan veroorzaakt worden door een ongeval 
of door erfelijke factoren. Tijdens de operatie wordt de symmetrie 
hersteld. Hiermee kan de ademhaling duidelijke verbeterd worden.
Het is belangrijk te beseffen dat vrijwel ieder mens een
asymmetrisch gezicht heeft, met een vollere een legere helft. 
Deze asymmetrie van het gezicht wordt met een neuscorrectie niet 
veranderd. Daarvoor zijn wel andere behandelingen mogelijk.
Desgewenst zal ik u daarover informeren. 

5 de stevigheid van het kraakbeen
Efficiënte ademhaling is mede te danken aan de stevigheid van het 
neuskraakbeen. Bij sommige mensen is de ademhaling bemoeilijkt 
door slap of misvormd kraakbeen. Tijdens de operatie kan kraakbeen 
verstevigd en hersteld worden door toevoeging van kraakbeen uit 
het tussenschot van de neus, uit het oor of uit de ribben. 
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De operatie
U mag 6 uur voor de operatie niets eten en drinken. Het is belangrijk 
dat u voor het vervoer een begeleider mee neemt. U krijgt voor de 
operatie een speciale muts, jas en slofjes aan. De operatie duurt 150 
minuten. Tijdens de narcose, wordt de neus voorzien van verdovende 
vloeistof, zodat u comfortabel wakker kunt worden. 

Tijdens de operatie wordt het operatiegebied volledig steriel
gemaakt. Dan wordt het neusskelet zichtbaar gemaakt door openen 
van de huid aan de onderzijde en de binnenzijde van de neus.



7F A C E L A N D

De besproken correcties kunnen dan bereikt worden door aanpassen 
van de verschillende anatomische onderdelen van de neus.
Veel cliënten komen voor het verlagen van de neusbrug en verfijnen 
van de neustip, zij wensen dat de neus in goede verhouding staat tot 
de rest van het gezicht. Hiervoor is het nodig bot en kraakbeen in te 
nemen en te verplaatsen.

De ademhaling wordt in stand gehouden door versteviging van het 
gecorrigeerde neuskraakbeen met
kraakbeen uit het neusschot, de oorschelp of uit een rib.

Om het oppervlak van bot en kraakbeen te verzachten wordt dit vaak 
bedekt met een laagje bindweefsel uit het bovenbeen. 
Aan het einde van de operatie wordt in beide neusgangen een
tampon achtergelaten die na 2 dagen verwijderd wordt.
Op de neusbrug wordt een kunstof kapje aangebracht om de neus 
gedurende 7 dagen te beschermen. 



8F A C E L A N D

Na de operatie verblijft u enkele uren in de kliniek. Thuis kunt u het 
gezicht in de eerste 2 dagen na de operatie ieder uur gedurende 10 
minuten koelen met een koelmasker uit het de vriezer.
Om bevriezing van de huid te voorkomen kunt u een tissue of gaas 
tussen de huid en het koelmasker plaatsen.

In de eerste week na de operatie is er enige zwelling en verkleuring. 
Het is verstandig om gedurende de eerste 3 weken op uw rug te
slapen, met uw hoofd goed omhoog. Ik zie u na 2 dagen voor het
verwijderen van de tampons en na 7 dagen voor het verwijderen van 
het neuskapje en de hechtingen. Na het verwijderen van het kapje 
en de hechtingen zal de genezing steeds sneller verlopen en wordt 
het resultaat steeds beter zichtbaar. 

Na enkele weken verdwijnen verkleuringen en zwellingen en kunt u 
de dagelijkse activiteiten gaan hervatten. Na 8 weken kunt u
geleidelijk weer beginnen met sport en andere actieve bewegingen.

Dokter Hupkens is telefonisch en via Whatsapp altijd bereikbaar op 
nummer: 06113758176

De herstelperiode
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De lange termijn
In de loop van een jaar wordt het definitieve eindresultaat
zichtbaar. Het gevoel in de huid komt terug en het vocht verdwijnt 
volledig. Het is belangrijk hoge temperaturen en ultraviolette straling 
door zon, sauna en zonnebank in het eerste jaar volledig te
 vermijden.

Na een jaar treden er geen veranderingen meer op. De verbeterde 
vorm van uw neus en de verbeterde ademhaling zijn blijvend.

P I E T E R  H U P K E N S H U P K E N SP I E T E R
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Samenvatting
Dokter Hupkens is sinds 15 jaar gespecialiseerd in neuscorrecties en 
vindt het belangrijk dat u goed en volledig geïnformeerd wordt. 

Het eindresultaat van de neuscorrectie wordt bepaald door de
combinatie van de anatomische verhoudingen van uw gelaat en de 
toegepaste operatietechniek. 

Dokter Hupkens zal met u bespreken wat wenselijk is en wat
mogelijk is. Ik vind het behulpzaam als u zo duidelijk mogelijk 
aangeeft welke veranderingen u wenst en als u foto’s meeneemt 
van het gewenst eindresultaat. U mag gedurende 6 weken voor 
de operatie niet roken of meeroken.

De operatie duurt 150 minuten, waarbij de neus zoveel mogelijk naar 
uw wens gecorrigeerd wordt. Het littekentje verloopt grotendeels 
binnen in de neus. In een periode van 3 tot 6 weken na de operatie 
zullen de zwellingen en verkleuringen geleidelijk verdwijnen.

In de loop van een jaar wordt het definitieve eindresultaat zichtbaar. 
Het is belangrijk hoge temperaturen en ultraviolette straling door 
zon, sauna en zonnebank in het eerste jaar te vermijden.

Dokter Hupkens is telefonisch en via Whatsapp altijd bereikbaar op 
nummer: 06113758176

Het resultaat van een neuscorrectie is blijvend. Voorbeelden kunt u 
vinden op de website.
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Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie: www.nvpc.nl en de website van de Nederlandse
Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie: www.nvepc.nl 
kunt u aanvullende informatie verkrijgen. 

Met een neuscorrectie door Dokter Hupkens krijgt u de juiste
medische zorg, voor een gezicht dat past bij een perfect uiterlijk.

http://www.nvpc.nl
http://www.nvepc.nl

