Meatusplastiek
Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie, de meatusplastiek. In
deze folder vindt u informatie over de ingreep.
De meatus

In het midden van de oorschelp zit de gehoorgang die naar het trommelvlies leidt. De overgang van de
oorschelp naar de gehoorgang wordt de meatus genoemd. Het deel van de gehoorgang dat zich het dichtst
bij de oorschelp bevindt, is van kraakbeen. Het is soepel en beweeglijk. Verder in de diepte gaat het over in
benige, ‘harde’ gehoorgang van ongeveer één centimeter. Hierna begint het trommelvlies.
Wanneer is een operatie nodig?
De reden voor een meatusplastiek is een te nauwe toegang tot de gehoorgang.
 Een te nauwe gehoorgang kan bijvoorbeeld aanleiding zijn tot steeds terugkerende ontstekingen van de
gehoorgang zelf (otitis externa) of te veel oorsmeer, dat zorgt voor een verstopping van de gehoorgang.
 Een hoortoestel is soms niet goed te dragen wanneer de gehoorgang te nauw is.
 Bij mensen waarin het verleden een radicaalholte heeft plaatsgevonden, kan een te nauwe gehoorgang
aanleiding zijn tot een chronisch ontstoken holte. Bij een radicaalholte is de aangedane achterwand van
de gehoorgang weggehaald, zodat er één holte ontstaat.
Om dit ongemak te voorkomen kan de toegang tot de gehoorgang, de meatus, worden verruimd. De KNOarts zal deze ingreep uitvoeren onder lokale verdoving. Dit gebeurt meestal poliklinisch en duurt gemiddeld
20 minuten.
De ingreep
De KNO-arts maakt een huidsnede in de oorschelp ter hoogte van de gehoorgang. Hierna verwijdert hij/zij
huid, bindweefsel en kraakbeen van de oorschelp. Vervolgens hecht de KNO-arts de huid op zo’n manier
dat er uiteindelijke een ruimere toegang tot de gehoorgang ontstaat.

Uitwendige gehoorgang na correctie

Na de ingreep
Na de operatie wordt een gaasje met antibiotica zalf ingebracht. Dit wordt na 1 week verwijderd door uw
arts. Mocht het gaasje er onverhoopt uitkomen dan is het belangrijk om er niet aan te trekken. Beter kan het
uitstekende deel worden afgeknipt. Meestal worden er zelf-oplosbare hechtingen gebruikt.
De pijn na de ingreep is beperkt en kan worden behandeld met paracetamol.
Het is niet ongebruikelijk dat er direct na de operatie nog wat bloed uit het oor komt. Zorg ervoor dat er geen
water in het oor komt. Dit doet u door tijdens douchen een bekertje op het oor te houden. Ga niet zwemmen,
baden of in de sauna.
Complicaties
De kans op complicaties bij deze ingreep is beperkt. Er is een kleine kans op infecties. Als u koorts krijgt of
het oor wordt pijnlijk, rood en dik, dient u contact op te nemen met:
 de poli-KNO, telefoon (0475) 38 25 67
 buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH), telefoon (0475) 38 23 54.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de KNO-polikliniek.
Telefoon (0475) 38 25 67.
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