meatusplastiek / myringoplastiek

Wat is een meatusplastiek?
Meatusplastiek is een behandeling aan de uitwendige gehoorgang van het oor. Dit kan aan een oor of
twee oren zijn. Deze behandeling kan plaatsvinden onder algehele narcose of lokale verdoving.
Wat is een myringoplastiek?
Myringoplastiek is een behandeling aan het trommelvlies van één oor. Deze behandeling kan
plaatsvinden onder algehele narcose of lokale verdoving.

De voorbereiding
Wilt u ter voorbereiding een dag voor de behandeling de algemene informatiefolder van de
dagbehandeling chirurgie doornemen?
Tijdens de behandeling
De gang van zaken tijdens de behandeling heeft uw specialist met u besproken. Heeft u nog vragen
over de behandeling of wilt u meer medische informatie, neemt u dan contact op met uw specialist.
Na de behandeling
Nazorg wondgebied
U heeft een verband op het oor en dit wordt tijdens de eerste controlebezoek verwijderd.

Leefregels
U mag normaal eten.
Om druk op het oor te voorkomen mag u niet persen, neus snuiten (wel neus afvegen), niezen met
gesloten mond (dus wel met open mond) en bukken. Lauw douchen is toegestaan mits u het hoofd
droog houdt. Deze instructies volgt u tot het eerste controlebezoek bij de specialist.
Als u aan beide oren bent geholpen, hoort u slecht. Daarom mag u tot de eerste controlebezoek niet
autorijden.
Pijnbestrijding
U kunt de adviezen over pijnbestrijding lezen in de folder ‘algemene informatie voor volwassenen’.
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Vragen/controleafspraak
Heeft u naar aanleiding van de folder nog vragen, dan kunt u deze op de dag van de behandeling aan
de verpleegkundige stellen. Wanneer u vragen heeft na de behandeling, kunt u op de dag van de
behandeling met de dagbehandeling chirurgie contact opnemen. De afdeling is bereikbaar op
werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur, telefoonnummer (072) 548 42 00.
Bij geen gehoor of na 21.00 uur is de spoedeisende hulp telefonisch bereikbaar op (072) 548 2488.

Vragen over het tijdstip waarop werken en/of sporten weer mogelijk is kunt u aan de specialist stellen.
Er wordt voor u een controleafspraak gemaakt in overleg met de specialist. Tot slot versturen wij een
digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw behandeling.

Meer informatie vindt u ook nog op www.mca.nl/dagbehandelingchirurgie

Wij wensen u een spoedig herstel toe!
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