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Meatoplastiek 

verruimen van een nauwe gehoorgang 
 
 

Uw afspraak 

U heeft een afspraak voor het onderzoek op 

 

Datum …………………………..................…….. om …………… uur 

 

Verdoving 

Om de behandeling goed en pijnloos uit te voeren, wordt u door de behandelend arts 
lokaal verdoofd. Dit gebeurt door middel van kleine prikjes in het oor. In sommige 
gevallen zal in samenspraak overwogen worden de ingreep onder algehele narcose te 
verrichten. 

 

Duur van de behandeling 

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Voor de behandeling 

Medicijngebruik 
 Met uitzondering van bloedverdunners kunt u eventuele medicijnen gewoon blijven 

gebruiken. Neem over het gebruik van bloedverdunners contact op met de 

trombosedienst of de arts die u de tabletten heeft voorgeschreven. Die vertelt u hoeveel 

dagen vóór de dagbehandeling u moet stoppen met deze medicijnen. 

 Als u medicijnen voor astma of diabetes gebruikt, brengt u die dan mee. 

 Gebruik gedurende een week voor de ingreep geen aspirine of aspirine-houdende 

middelen.  

 

De behandeling 

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoeksbank. Uw hoofd wordt afgedekt met een 

steriele doek die het oor vrij laat.  De KNO-arts maakt vervolgens een huidsnede in de 

oorschelp ter hoogte van de gehoorgang. 

 

Dan wordt een gedeelte van de huid, het bindweefsel en kraakbeen van de oorschelp 

verwijderd. Ten slotte hecht de arts de huid op zo’n manier dat er een ruimere toegang tot de 

gehoorgang ontstaat. Na de operatie wordt een tampon in het oor geplaatst. 
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Naar huis 
Aan de hand van uw gezondheidstoestand wordt in overleg met de arts beoordeeld wanneer 

u precies naar huis mag. 

 

Controleafspraak 
Bij uw ontslag wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek bij de arts die de operatie heeft 

uitgevoerd, ongeveer één week na de behandeling voor het verwijderen van de tampon en 

de hechtingen. 

 

Weer thuis 

Leefregels en adviezen 
Wij adviseren de eerste dag thuis te blijven. Het nemen van een warme douche raden wij de 

eerste dag af. Daarna kunt u gewoon douchen, als u ervoor zorgt dat het oor droog blijft. 

 

Pijnbestrijding 
Als u last krijgt van wondpijn, kunt u 500 milligram paracetamol innemen, maximaal vijf per 

dag. Het gebruik van aspirine is niet toegestaan. 

 

Complicaties en contact 
Complicaties komen zelden voor. Mocht u na de ingreep toch problemen krijgen, zoals 

koorts of heftige pijn, neem dan contact op met het ziekenhuis. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
www.kno.nl 

 

Contact  
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost 

T 020 599 30 40  (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl 

P4 

 

polikliniek behandelkamers Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West  

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 22B 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel zo snel mogelijk met  de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. 

 

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West  

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl  

Route 12 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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