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Meatoplastiek
Verruimen van een nauwe gehoorgang



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over het verruimen 

van een nauwe gehoorgang. Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen
Onder een meatoplastiek verstaan we het verwijden 

van de ingang van de uitwendige gehoorgang. Een 

smalle ingang kan aangeboren zijn of ontstaan zijn 

door de vele ontstekingen. Ook oudere leeftijd kan 

een rol spelen. De uitwendige gehoorgang bestaat 

uit huid en kraakbeen. Bij de ingreep wordt het 

kraakbeen deels verwijderd. Reden van deze ingreep 

is het voorkomen van terugkerende ontstekingen 

met name door ophoping van overtollig oorsmeer en 

eczeem.

Doel van de operatie
Het uiteindelijke doel van deze ingreep een ruimere 

ingang van de gehoorgang te creëren en het 

voorkomen van verstoppingen en ontstekingen van 

het oor.



Figuur 1 – Een ruimere gehoorgang

Voorbereiding
Voor de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. Het 

is een poliklinische ingreep en vindt plaats op de 

afdeling Dagbehandeling.

De operatie
Het oor wordt plaatselijk verdoofd. Bij de ingreep 

wordt het kraakbeen deels verwijderd en de huid 

wordt gehecht. Om het wondje te beschermen wordt 

er een zalfverbandje in het oor geplaatst met een 

pleister eroverheen. 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 aangeven bij ue behandeld 

arts.

Na de operatie
Na de operatie kunt u weer naar huis of aan het werk. 

Het oor mag niet nat worden. Bij pijnklachten kunt u 

paracetamol gebruiken.
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Nabehandeling
Na drie dagen kunt u zelf de pleister en het 

zalfverbandje verwijderen. Ongeveer tien dagen na 

de operatie worden de hechtingen verwijderen. U 

krijgt hiervoor een afspraak mee. Als de hechtingen 

oplosbaar zijn hoeft dit niet. Ongeveer zes weken 

na de operatie komt u 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 afdeling Dagbehandeling is bereikbaar op 

werkdagen van 07.15 tot 19.00 uur via (010) 291 21 

60.
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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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