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Stijgbeugeloperatie
Operatie aan het oor



Operatie aan het oor
Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over een 

stijgbeugeloperatie. Deze operatie wordt ook wel 

een stapedotomie genoemd Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen
Het oor is globaal onder te verdelen in:

 − De uitwendige gehoorgang

 − Het trommelvlies met daarachter het middenoor. 

Hierin bevinden zich drie gehoorbeentjes die 

samen de gehoorbeenketen vormen: de hamer, 

het aambeeld en de stijgbeugel. Via de buis van 

Eustachius staat het middenoor in verbinding met 

de neus-keelholte.

 − Het eigenlijke gehoororgaan, ook wel het 

slakkenhuis of het binnenoor genoemd.

 



Vastzittende stijgbeugel (otosclerose)
De stijgbeugel kan normaal als een beweeglijk 

zuigertje op en neer bewegen in de toegang naar het 

slakkenhuis en zo zorgen voor een overdracht van de 

geluidstrillingen. Als gevolg van een (soms erfelijke) 

aandoening, kan verkalking optreden op de plek waar 

de stijgbeugel contact maakt met het slakkenhuis. 

Hierdoor komt de stijgbeugel vast te zitten. Dit wordt 

ook wel otosclerose genoemd. Otosclerose heeft 

als gevolg slechthorendheid en kan aan beide oren 

voorkomen.

Een stijgbeugeloperatie
Een stijgbeugeloperatie (stapedotomie) wordt 

verricht ter behandeling van otosclerose en 

is een gehoorverbeterende operatie. Bij een 

stijgbeugeloperatie wordt de door otosclerose 

vastzittende stijgbeugel geopereerd. Een 

stijgbeugeloperatie (stapedotomie) is 

meestal succesvol (95% kans op aanzienlijke 

gehoorverbetering).

Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige 

voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel 

preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt 

u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Meer 

informatie vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’ dat 

het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.



PATIËNTENINFORMATIE

De operatie
De operatie vindt plaats onder volledige narcose. 

Via de gehoorgang wordt het trommelvlies 

omgeklapt. Als blijkt dat de stijgbeugel door 

verkalking vastzit worden de twee pootjes van het 

kopje van de stijgbeugel verwijderd. Vervolgens 

wordt er een kleine opening gemaakt in de 

voetplaat en kan een kunststof prothese in het 

gaatje van de voetplaat worden geplaatst. Dit 

wordt vastgeklemd rond het aambeeld.

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een 

opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts 

in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar 

tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de 

behandeld arts.

Na de operatie
Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kan 

u na de operatie soms (overigens meestal spontaan 

voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid 

krijgen. Meestal mag u de dag na de operatie 

naar huis. De dag na de operatie wordt het 

hoofdverband verwijderd. Het is belangrijk dat u de 

eerste twee a drie weken na de operatie de neus 

niet hard snuit en niest met open mond.

Mogelijke complicaties
Door het middenoor loopt een dunne zenuw die 

van belang is voor de smaak van de betrokken 

tonghelft. Deze zenuw blijft meestal bij de 

operatie intact. Soms moet deze zenuw worden 

opgerekt om genoeg ruimte te creëren. Er kan 
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dan tijdelijk vermindering van de smaak ontstaan 

(metaalachtige smaak op de tong). Deze klacht 

verdwijnt meestal volledig.

Nabehandeling
Vier tot zes weken na de ingreep komt u terug op 

de polikliniek voor nacontrole.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u 

contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 

ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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