
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIE AAN HET TROMMELVLIES 

 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



Inleiding 

Binnenkort wordt u in het Franciscus Gasthuis opgenomen voor 
een ooroperatie: het sluiten van uw trommelvlies. Uw arts heeft 
u verteld hoe deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder kunt 
u het allemaal nog eens nalezen. 
 
Het trommelvlies bevindt zich aan het uiteinde van de gehoor-
gang. Het trommelvlies vangt de geluidstrillingen op en geeft 
dit via de gehoorbeentjes versterkt door aan het slakkenhuis. 
Het slakkenhuis is het eigenlijke gehoororgaan. Als er zich een 
gat in het trommelvlies bevindt kan het geluid niet goed 
worden doorgegeven. Ook kan het de oorzaak zijn van steeds 

terugkerende ontstekingen van het middenoor. Vaak is het dan 
beter het trommelvlies operatief te sluiten. Dit wordt ook wel 
myringoplastiek genoemd. 
 

Voorbereiding op de ingreep 
Narcose 
Als u onder algehele narcose wordt gebracht, moet u eerst 
worden gezien door de anesthesist, bij de Preoperatieve 
Screening. Na het intakegesprek op de polikliniek Keel-, Neus- 
& Oorheelkunde hoort u waar u naar toe moet voor deze 
screening. 

 
Medicijnen 
Het innemen van geneesmiddelen met een bloedverdunnende 
werking zoals Sintrom, Aspirine, Ascal of Marcoumar dient u in 
overleg met uw eigen arts, minstens tien dagen voor de 
operatie te staken. Dit in verband met de kans op een 
nabloeding. 
 

De ingreep 
De operatie geschiedt onder volledige narcose. Tijdens de 
ingreep zelf merkt en voelt u niets.  

 
De KNO-arts kan via de gehoorgang of via een opening achter 
de oorschelp bij het trommelvlies komen. Het gat in het 
trommelvlies kan gesloten worden met een kunstmatig vlies.  
Vaak wordt een klein stukje van het vlies gebruikt dat over de 
kauwspier ligt, deze spier ligt direct achter het oor. 



Daarna wordt het middenoor opgevuld met een soort 

piepschuim. Dit piepschuim lost in de loop van enkele weken 
op. Tijdens de operatie kan uw arts tevens kijken of de 
gehoorbeentjesketen intact is.  

 

Na de ingreep  
Na de ingreep zit er een gaas in het oor en houdt een 
drukverband de oorschelp op zijn plaats. U kunt in eerste 
instantie een doof gevoel hebben in het oor. De oorschelp kan 
enkele maanden ongevoelig zijn. Sommige patiënten geven aan 
dat ze wat duizelig zijn na de operatie.  
 
Ongeveer één week na de operatie worden de hechtingen 
verwijderd. Pas na enkele weken kan uw arts beoordelen of de 
operatie geslaagd is. De nacontrole vindt plaats op de 
polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde. De afspraken hiervoor 
krijgt u van de verpleegkundige op de verpleegafdeling. Na 
twee weken kunnen de meeste patiënten weer gewoon aan het 
werk. 
 

Complicaties 
Naast het risico van de narcose is er een zeer kleine kans op 
een infectie of een nabloeding. Dit is meestal eenvoudig te 
behandelen.  
 
Elke operatie aan het oor brengt, in theorie, het risico met zich 
mee dat u geheel doof wordt aan het geopereerde oor. Dit kan 
gepaard gaan met heftige duizeligheid en fluittonen.  
 
Bij ongeveer dertig procent van de operaties lukt het niet het 
trommelvlies volledig te sluiten. Hoe dit komt is nog niet 
helemaal duidelijk. Waarschijnlijk speelt de buis van Eustachius 
(dat is de verbinding tussen de oren en neus) daarbij een rol. 
Als deze niet goed functioneert, komt er te weinig lucht in het 

middenoor. Zonder deze lucht kan het middenoor niet goed 
functioneren.  
 



Andere behandelmethoden 
Altijd zal afgewacht worden of er een spontaan herstel van het 
trommelvlies optreedt. Als dit echter niet gebeurt, is een 
operatie de enige mogelijkheid. Bij terugkerende ontstekingen 
(‘loopoor’) door trommelvliesperforatie zal op den duur het 
gehoor schade kunnen oplopen. De ontsteking kan steeds met 
penicilline of oordruppels behandeld worden, echter de oorzaak 
wordt hiermee niet weggenomen. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
dagelijks tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 
uur telefonisch contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- 
& Oorheelkunde, via telefoonnummer 010 – 461 6222. 
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