
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROMMELVLIESSLUITING 

Myringoplastiek 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om het gaatje in uw 
trommelvlies te sluiten. Als er een gaatje (perforatie) in het 
dunne trommelvlies is ontstaan, is er minder trommelvlies over 
om het geluid op te vangen. Zo ontstaat gehoorverlies. Ook kan 
bij een gaatje in het trommelvlies zwem-, bad- of douchewater 
direct in het middenoor lopen en daar een ontsteking 
veroorzaken. De reden om het trommelvlies te sluiten kan dus 
zowel de klacht van gehoorverlies zijn, als de wens weer 
onbekommerd te kunnen baden en zwemmen. In deze folder 
leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.  
 

De dag van de operatie 
Op de dag van de operatie komt u naar de afdeling 
Dagbehandeling op de 3e verdieping. Op de begane grond 
neemt u liften B. Op de 3e verdieping volgt u route 3.06. U 
meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de 
afdelingssecretaresse. Eén dag voor de operatie wordt u 
telefonisch op de hoogte gebracht hoe laat u in het ziekenhuis 
verwacht wordt. Op de afdeling heeft u een opnamegesprek 
met een verpleegkundige en u krijgt informatie over de gang 
van zaken op de afdeling. 
 

Wanneer u een kunstgebit of contactlenzen draagt, moet u 
deze uitdoen. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden, 
make-up en nagellak dragen. Het is belangrijk dat u voor de 
ingreep nog even plast, zodat de blaas leeg is. Tijdens de 
operatie draagt u een operatiehemd dat u van tevoren 
aantrekt. 
 
Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de wachtruimte 
van de operatiekamer. U wordt daar door het operatiepersoneel 
opgehaald en naar de operatiekamer gereden. Op de 
operatiekamer schuift u van uw bed over op de operatietafel. 

Vervolgens krijgt u een infuus. Nadat de bewakingsapparatuur 
is aangesloten, krijgt u van de anesthesioloog de 
narcosemiddelen (slaapmiddelen) via het infuus toe. Binnen 
een halve minuut bent u in diepe slaap en voelt u niks meer. 
 

 

 

 



De operatie 
De KNO-arts kan via de gehoorgang of achter de oorschelp 
langs het trommelvlies benaderen. Via microscopisch zicht 
wordt het gat gesloten. Vaak maakt de KNO-arts hierbij gebruik 
van uw eigen weefsel. Dit kan fascie (het peeslaagje dat om 
elke spier zit) zijn van een spier boven of achter de oorschelp of 
kraakbeen uit de oorschelp. Omdat het nieuwe trommelvliesje 
niet kan worden gehecht, maar wordt vastgeplakt, is het voor u 
zeer belangrijk dat u de neus na de operatie enkele weken niet 
snuit. Anders bestaat het risico dat het nieuwe vliesje wordt 
losgeblazen. De kans op een succesvolle sluiting is over het 
algemeen goed te noemen en wordt vooraf met u besproken. 
 

Na de operatie 
Na de ingreep blijft u in de uitslaapruimte van de 
operatieafdeling tot u goed wakker bent. Daarna haalt een 
verpleegkundige van de verpleegafdeling u weer op. 
U hebt een tampon in het geopereerde oor, waardoor u minder 
goed kunt horen. Misschien heeft u een licht drukkend verband 
om uw oor. Dit verband is om het vocht uit de wond op te 
vangen en wordt regelmatig verschoond. U mag rechtop gaan 
zitten als u daar niet duizelig van wordt. Als het drinken, eten 
en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het 

infuus. U mag dan gewoon eten. Na een ooroperatie hebt u 
over het algemeen weinig pijn. Een lichte pijn in of rond het oor 
of wat spierpijn in de nek kan voorkomen. U kunt hier 
paracetamol voor innemen. Het kan zijn, dat er nog een aantal 
dagen (bloederig) vocht uit het oor komt. 
 

U kunt meestal dezelfde dag weer naar huis. De tampon wordt 
samen met de hechtingen na een week op de polikliniek KNO 
verwijderd. 
 

Mogelijke complicaties 
Hoewel de kans op een complicatie bij trommelvliessluitingen 
gelukkig zeer klein is, noemen wij voor de volledigheid de 
stoornissen die kunnen optreden aan: 
 De smaakzenuw. Door het middenoor loopt een kleine zenuw 

die de smaak verzorgt van het voorste deel van één zijkant 
van de tong. Bij een operatie aan de gehoorbeentjes kan 
deze zenuw – gedeeltelijk of geheel - beschadigen. In 5% 



van de ooroperaties kan bij een gedeeltelijke beschadiging 

een tijdelijke (weken) smaakstoornis ontstaan.  
 De aangezichtszenuw. Deze zenuw zorgt voor de 

gelaatsuitdrukking van het gezicht en bevindt zich voor een 
deel in het bot van het middenoor. Bij een 
trommelvliessluiting is de kans op beschadiging van deze 
zenuw te verwaarlozen. 

 Het gehoor. Bij elke ooroperatie is er een zeer kleine kans  
op blijvend gehoorverlies. 

 Het evenwicht. De kans op evenwichtsstoornissen na een 
trommelvliessluiting is minimaal. 

 

Leefregels  
De eerste twee weken na de operatie moet u voorkomen dat er 
drukverhoging in het oor ontstaat. Dit kunt u voorkomen door: 
 Niet te bukken, te tillen en te persen; 
 Niezen met de mond open; 
 Neus niet snuiten, de neus ophalen mag wel. 
U mag douchen en de haren wassen, maar houdt dan een 
bekertje op het oor zodat er geen water inloopt. 
 

Vragen  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact 
opnemen via 010 – 893 0000. U vraagt dan naar polikliniek 
KNO. Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen contact 
opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het  ziekenhuis 
via telefoon 010 - 893 9393.  
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel- Neus en Oorheelkunde raadplegen: 
www.kno.nl 
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