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Deze folder gaat over oor operaties waarbij algehele narcose nodig is. Kleinere 
operaties, vinden in dag opname plaats. Na een uitgebreide operatie blijft u 1 nacht in het 
ziekenhuis. 

Afhankelijk van het probleem wordt de operatie verricht via een snee achter het oor of via 
de gehoorgang. De KNO arts bespreekt dit van tevoren met u. Het trommelvlies wordt 
gerepareerd met lichaamseigen weefsel, meestal spiervlies en/of kraakbeen. Voor 
herstel van gehoorbeentjes wordt vaak gebruik gemaakt van titanium kunst 
gehoorbeentjes. 

Na de operatie
De gehoorgang wordt aan het eind van de operatie gevuld met een gaasverband 
(oortampon). Dit verband is gedrenkt in antibiotische zalf. Vaak wordt een verband om 
het oor of hoofd gedaan. U wordt wakker op de uitslaapkamer en als alles goed gaat 
wordt u weer naar de afdeling gebracht. 

Aan het eind van de dag, als de KNO arts langs is geweest mag u naar huis, u krijgt een 
afspraak mee voor controle na ongeveer 1 week. 

Het verband moet de dag na de operatie verwijderd en zo nodig vernieuwd worden. De 
oortampon moet blijven zitten.

De eerste dagen kan er bloederig vocht uit de gehoorgang en van achter het oor komen, 
dit is normaal en heeft geen invloed op het uiteindelijke resultaat. De oortampon krijgt 
vaak een donkere kleur en gaat aan de buitenkant hard aanvoelen. Na een week wordt 
de tampon door de KNO arts verwijderd, samen met het verwijderen van de hechtingen. 

De vervolg afspraken hangen af van het type operatie. Enkele maanden na de operatie 
wordt de hoortest herhaald. 

Risico's en nadelen
Algemene risico's zoals bloeding en infectie kunnen voorkomen maar zijn zeldzaam. 
Sommige mensen zijn de eerste dag wat misselijk en duizelig door prikkeling van het 
evenwichtsorgaan. Bij een snee achter het oor kan het oor een aantal weken door 
zwelling wat afstaan, dit trekt weer bij. 

Ooroperatie 
(tympanoplastiek)
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Een bekend risico is dat er weer opnieuw een gaatje in het trommelvlies ontstaat. Dit is 
van tevoren niet goed te voorspellen. De kans op verslechtering van het gehoor is zeer 
klein.

Schade aan de aangezichtszenuw is extreem zeldzaam, beschadiging van de 
smaakzenuw komt in zeldzame gevallen voor en kan een aantal weken tot maanden een 
metalige smaak geven aan de zijkant van de tong. 

Bij een snee achter het oor is het soms nodig dat er wat haar wordt weggeschoren bij het 
begin van de operatie. Ook kan een snee achter het oor enkele weken een veranderd 
gevoel geven van de oorschelp. 

Adviezen
• Minimaal gedurende de eerste zes weken mag er geen water in uw oor. Als u uw 

haar wilt wassen kunt u het oor het best droog houden door een drinkglas om het 
oor te plaatsen zodat er geen water in komt. De KNO-arts bespreekt met u 
wanneer dit weer is toegestaan, soms duurt de genezing langer. 

• Voorkom overmatige inspanning, met name de eerste 3 weken, dus ook geen 
sport. 

• Snuit de neus niet gedurende drie weken na de operatie.
• Nies met open mond en zorg dat er geen grote druk in het oor ontstaat door 

snuiten en persen.
Pijn na de ingreep valt meestal mee en blijft beperkt tot de eerste paar dagen. U 
kunt paracetamol, ibuprofen of andere pijnstillers gebruiken.

Problemen thuis
Neem contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 075 650 12 45. 

Voor aanvullende informatie over keel, neus, en oorproblemen kunt u ook kijken op de 
website van de KNO- vereniging: http://www.kno.nl/patienten-informatie


