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Inleiding 

Binnenkort wordt bij uw kind in Franciscus Vlietland de keel-
neus amandelen verwijderd en/of trommelvliesbuisjes 
geplaatst. Uw arts heeft u verteld hoe deze ingreep plaatsvindt. 
In deze folder kunt u alles nog eens nalezen.  
 

De functie van het trommelvlies 

Vocht in het middenoor kan leiden tot slechthorendheid en 
oorontstekingen. De KNO-arts kan door middel van het 

plaatsen van een trommelvliesbuisje het trommelvlies open 
houden. Bij verslechterd gehoor kan dit een verbetering geven. 
Het vocht dat bij een middenoorontsteking ontstaat kan 
hierdoor weglopen. Dit noemen we een loopoor, vaak zijn de 
klachten dan ook verminderd. 
 

De functie van de amandelen 

De functie van de amandelen is om de binnenkomende 
bacteriën en virussen tegen te houden. Ze werken als een filter 
om te voorkomen dat infecties zich verder uitbreiden. Wanneer 
de amandelen niet meer goed werken, hopen de ziektekiemen 
zich juist op. Hierdoor raken de amandelen ontstoken.  
 
De gevolgen van niet functionerende amandelen zijn:  
• vaak terugkerende verkoudheid;  
• keelpijn; 
• koorts;  
• veel door de mond ademen; 
• snurken; 

• slechte eetlust;  
• oorontstekingen. 
 
Bij het verwijderen van de amandelen nemen andere klieren 
het over. De neusamandel (adenoïd) helemaal verwijderen is 
niet mogelijk. Het middelste, meest verdikte gedeelte wordt 
verwijderd. De neusamandel kan vanuit de randen weer 
aangroeien en weer klachten geven. De keelamandelen 
(tonsillen) worden wel in zijn geheel verwijderd. Soms groeit er 
vanaf de tongamandel nog een restje uit. 
 
 



De voorbereiding 
De dag voor de opname wordt u gebeld hoe laat u met uw kind 
aanwezig moet zijn. Ook hoort u vanaf hoe laat uw kind niets 
meer mag eten en drinken.  

o 4 uur voor de opnametijd mag uw kind nog borstvoeding 
o 2 uur voor de opnametijd mag uw kind nog maximaal een 

halve beker helder drinken (water/ limonade) 
 
Hoe u zich voorbereidt op de dagbehandeling 

 Zorg dat u zelf gegeten heeft, na de ingreep krijgt u koffie 
of thee.  

 Neem een eigen drinkbeker of fles voor uw kind. 
 Neem een knuffel mee (indien nodig). 
 Trek makkelijk zittende kleding aan bij uw kind. 
 Het is handig om een grote tas mee te nemen voor de 

kleding en schoenen van uw kind. Hier kunt u alles in doen 
wanneer uw kind zich moet omkleden voor de ingreep.  

 Verwijder nagellak bij uw kind (indien van toepassing) 
 

Let op: Na het verwijderen van amandelen kan er wat bloed uit 
de keel en neus komen. Dit wordt minder door koud drinken. 
Trek eventueel kleding aan die vies mag worden.  

 
Wat u niet meeneemt 
Laat kostbare bezittingen thuis en neem zo min mogelijk geld 
mee. Franciscus Vlietland aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.  
 

De ingreep 
Waar moet u zich melden? 
De behandeling vindt plaats in Franciscus Vlietland, op de 
afdeling Dagbehandeling, 3e etage met routenummer 3.06, via 
lift B. 
 
De opname planning belt u over de datum van de ingreep.  
Een medewerker van het pre-operatieve spreekuur neemt 
contact met u op. Zij geven u de informatie over de narcose. 

 
 
 



Hoe ziet de behandeling eruit? 
 De behandeling wordt onder algehele verdoving (narcose) 

gedaan. 
 Na de ingreep krijgt uw kind iets te drinken en een 

waterijsje. 
 Als alles goed gaat, mag uw kind weer naar huis.  
 De KNO-arts komt na de ingreep bij u langs om te vertellen 

hoe de operatie is gegaan eventueel kunt u vragen stellen. 
 Verder krijgt u een instructiekaart mee zodat u weet wat u 

thuis moet doen. 
 Zorg dat u voldoende Paracetamol en zetpillen in huis heeft. 

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u 
contact opnemen met de polikliniek KNO: 
 
 Franciscus Gasthuis 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 461 6231. 
 

 Franciscus Vlietland 

Op werkdagen via telefoonnummer 010 – 893 0000.  
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