Meatusplastiek KNO
Midden in de oorschelp zit de opening van de gehoorgang. Deze opening wordt de meatus
genoemd. Het deel van de gehoorgang dat zich het dichtst bij de oorschelp bevindt, is van
kraakbeen. Het is soepel en bewegelijk. Verder in de diepte gaat het over in een benige, harde
gehoorgang van ongeveer 1 centimeter. Hierna begint het trommelvlies.
Wat zijn de klachten
Vernauwde gehoorgangen zijn meestal aangeboren. Door het ouder worden kan deze
vernauwing toenemen. Maar ook door chronische ontsteking of eczeem kan de vernauwing
ontstaan of verergeren. Ook kan een vernauwing ontstaan na een ooroperatie.
Vernauwde gehoorgangen kunnen klachten geven van ophoping van oorsmeer en/of
ontstekingen van de uitwendige gehoorgang. Verder kan een vernauwde gehoorgang
problemen geven bij het dragen van gehoorapparaten. Als de vernauwing zich direct bevindt
aan het begin van de gehoorgang bij de overgang oorschelp naar de gehoorgang, kan de
vernauwing verholpen worden door een meatusplastiek (gehoorgangverwijdingsoperatie).
Voorbereiding
Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor de operatie en u kunt gewoon eten en drinken.
Verdoving
Voorafgaand aan de ingreep wordt u plaatselijk verdoofd. Dit houdt in dat u een prik krijgt
achter het oor en in het operatiegebied. Dit kan even vervelend zijn. Na de prikken voelt u
geen pijn meer.
De ingreep
Allereerst wordt het operatiegebied goed verdoofd en gedesinfecteerd. Vervolgens maakt de
arts een sneetje op de overgang van de oorschelp richting de gehoorgang. Dit sneetje heeft de
vorm van een M in uw huid. Hierna wordt een stukje kraakbeen uit uw oorschelp aan de
achterzijde van de gehoorgang verwijderd. Tevens wordt de verdikte huid verdund. Ook wordt
wat huid weggehaald om de huid op de betreffende plek goed aan te laten sluiten.
De sneetjes die worden gemaakt, zijn niet langer dan 1 centimeter. Ze vormen een ingewikkeld
patroon. Dit ingewikkelde patroon is noodzakelijk, omdat het littekenweefsel dat zich na de
operatie vormt, de neiging heeft om het gaatje weer kleiner te maken. Op deze manier wordt
dit voorkomen. Van littekens is achteraf vrijwel niets zichtbaar.

Na de ingreep wordt er een tampon met zalf in het oor gedaan. Vervolgens wordt er een
pleister over het operatiegebied geplakt en soms een drukverband aangelegd. U krijgt een
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afspraak mee voor over een week voor het verwijderen van de tampon en de hechtingen op
de polikliniek KNO.
Advies
Het is noodzakelijk om het operatiegebied zo ruim mogelijk te houden en te beschermen. De
arts plaats daarom gedurende een week een tampon in uw gehoorgang. Van heftige wondpijn
zult u vermoedelijk geen last hebben. Wel kan het gebied wat jeuken in de week na de
operatie. Het is noodzakelijk om zowel de tampon als het wondgebied goed droog te houden.
Neem daarom beslist extra maatregelen tijdens bijvoorbeeld het douchen en het wassen van
uw haar. U kunt bijvoorbeeld een beker stevig tegen het oor drukken tijdens het douchen.
Risico’s en complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Er is een kleine kans op complicaties aanwezig, zoals
een wondinfectie, nabloeding en pijn. Bij het vermoeden hierop verzoeken we u contact op te
nemen met de polikliniek KNO, behandelafdeling of buiten kantoortijden met de SEH van het
ziekenhuis.
Na de ingreep
Voor vragen na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO via
telefoonnummer 0513 - 685 360.
Tot slot
Wilt u bij verhindering ons zo spoedig mogelijk bericht geven? Polikliniek KNO kunt u bereiken
via 0513 - 685 360. Het behandel- en endoscopiecentrum via 0513 - 685 435.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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