Patiënteninformatie

Meatusplastiek oor
(gehoorgangverwijderingsoperatie)
De meatus
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.
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,
dan kan de vernauwing verholpen
worden door een meatusplastiek.
Voorbereiding
Er is geen specifieke voorbereiding nodig
voor de operatie en u kunt gewoon eten
en drinken. Gebruikt u bloedverdunners?
Geef dit dan aan bij de betreffende arts.
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Verdoving
Voorafgaand aan de ingreep wordt u
plaatselijke 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 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.
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Advies
Het is noodzakelijk, om het
operatiegebied zo ruim mogelijk te
houden en te beschermen. De arts plaats
daarom gedurende 1 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 (020 –
755 7029).

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

