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Operaties aan het oor
Trommelvliessluiting en 

gehoorbeenketenreconstructie



U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie 

aan het oor. Na overleg met de arts heeft u 

ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie 

wordt u over het algemeen 1 nacht opgenomen. 

Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u meer informatie geven. 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.

Door slechte beluchting van het middenoor kan er 

een (chronische) middenoorontsteking ontstaan. 

Hierdoor kan er een trommelvliesperforatie ontstaan 

en kunnen de gehoorbeentjes worden aangetast.



  1. Gehoorgang
  2. Trommelvlies
  3. Hamer
  4. Aambeeld
  5. Stijgbeugel
  6. Middenoor
  7. Evenwichts-orgaan
  8. Buis van  

Eustachius
  9. Slakkenhuis
  10. Gehoorzenuw

De operatie
Meestal vindt de operatie onder volledige narcose 

plaats. 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.

Trommelvliessluiting
Als er een gat in het trommelvlies is ontstaan kan 

dit gat onder microscopisch zicht met een operatie 

worden gesloten. Het materiaal waarmee het 

trommelvlies wordt gesloten bespreekt de KNO-arts 

met u, evenals de benadering van het trommelvlies.

Herstel van onderbroken gehoorbeenketen
Onder microscopisch zicht kan de KNO-arts een 

overbrugging maken van de onderbreking van de 

gehoorbeenketen. Voor deze reconstructie wordt 

veelal kunstmaterialen gebruikt, soms wordt eigen 

botweefsel van de patiënt gebruikt.
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Risico’s
Er zijn vrijwel geen risico’s aan gehoor verbeterende 

operaties verbonden. Soms treedt er tijdelijk 

duizeligheid op. Voor meer informatie kunt u de 

website www.kno.nl bezoeken.

Advies voor thuis
Meestal mag u de dag na de operatie naar huis, 

soms is het nog dezelfde dag. De dag na de 

operatie mag het hoofdverband er af. Belangrijk is 

dat u de eerste 2 weken na de operatie niet hard 

de neus snuit en als u moet niezen dit met open 

mond te doen.

Nabehandeling
Vier tot zes weken na de operatie krijgt u een 

controleafspraak. Als er een pleister met een 

zalftampon in uw oor zit, komt u na een week al op 

de polikliniek voor verwijdering hiervan.

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.
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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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