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KNO

Meatusplastiek

Deze informatiefolder gaat over de gehoorgangverwijdingsoperatie
(meatusplastiek). U krijgt informatie over de ingreep zelf en de periode na de
ingreep.
Heeft u na het lezen nog vragen over deze ingreep dan kunt u contact opnemen
met de polikliniek KNO van het Dijklander Ziekenhuis, telefoon locatie Purmerend
0299 457 550 / locatie Hoorn 0229 257224

Inleiding

Vernauwde gehoorgangen zijn meestal aangeboren. Door het ouder worden kan
deze vernauwing toenemen. Ook kan een vernauwing ontstaan na een operatie.
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 bevindt direct aan het begin van de gehoorgang bij de
overgang oorschelp naar de gehoorgang (de meatus) dan kan deze vernauwde
ingang verruimd worden door een meatusplastiek.

Operatie

De ingreep (meatusplastiek) gebeurt meestal onder locale verdoving. U krijgt
enkele prikken in het operatiegebied. Dit kan even vervelend zijn maar na de
prikken voelt u geen pijn meer. Hierna kan de ingreep beginnen. Eerst wordt er
kraakbeen verwijderd dat voor het grootste gedeelte de vernauwing veroorzaakt
en vervolgens wordt er overtollig huid en het overtollige weefsel verwijderd. Dan
wordt de huid zodanig gehecht dat het littekenweefsel, wat altijd na een ingreep
ontstaat, de opening niet weer kleiner maakt. De littekens zijn na verloop van tijd
vrijwel niet meer zichtbaar. De duur van de ingreep duurt per oor zelden langer dan
30 minuten.
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Na de ingreep

Na de operatie wordt er een tampon met zalf in het oor gedaan en vervolgens
wordt er een pleister over het operatiegebied geplakt.
Afhankelijk van het ontstekingsbeeld kan het zijn dat u een antibioticakuur
voorgeschreven krijgt. Na een week wordt de tampon verwijderd. De hechtingen
lossen vanzelf binnen enkele weken op en hoeven niet verwijderd te worden.
Het is verstandig om gedurende 1 week het oor droog te houden. Neem daarom
extra maatregelen tijdens het douchen en het wassen van uw haar.

Risico’s en complicaties

Er zijn vrijwel geen risico’s en complicaties aan deze ingreep verbonden, maar zoals
bij elke operatie kan er ook na deze ingreep een infectie optreden. Gelukkig komt
dit bijna nooit voor. Zelden treedt er na verloop van tijd opnieuw een vernauwing
op. Mocht dat toch gebeuren, dan kan er weer opnieuw geprobeerd worden de
gehooringang door een zelfde ingreep wijder te maken.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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