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Inleiding 
Uw behandelend specialist heeft u oordruppels voorgeschreven. 
In deze folder leest u over verschillende soorten oordruppels en 
waarom oordruppels worden gebruikt. Aan het onjuist gebruik 
van oordruppels zijn risico’s verbonden.  
 

Wanneer oordruppels? 
Oordruppels worden gebruikt ter behandeling van oorklachten 
die vaak gepaard gaan met vochtige afscheiding uit het oor, 

een loopoor. Indien uw loopoor langer aanhoudt dan een aantal 
dagen, is een behandeling met oordruppels gewenst. Naast de 
behandeling met oordruppels kunnen ook andere 
behandeladviezen worden gegeven, zoals extra hygiënische 
maatregelen, het vermijden van water in uw oor of een 
behandeling met een antibioticum.  
 
Er zijn een aantal ziektebeelden waarbij oordruppels worden 
voorgeschreven: 
 Ontsteking van de uitwendige gehoorgang, gepaard met jeuk 

en afscheiding. Vaak is hierbij sprake van een oppervlakkige 
huidontsteking. Het gebruik van oordruppels dient hier om 
de jeuk en/of het loopoor te behandelen.  

 Vochtige afscheiding uit uw oor met een gat in uw 
trommelvlies, trommelvliesperforatie, of een 
trommelvliesbuisje. 
Zowel bij een oor met een trommelvliesbuisje als bij een oor 
met een trommelvliesperforatie, kan een loopoor ontstaan 
door een infectie vanuit de neus of door een irritatie door 

water van buitenaf.  
 
Hoe het vocht uit uw oor eruit ziet, kan verschillen. Het vocht 
kan helder, snotachtig of groen/geel zijn.  
 

Soorten oordruppels en toepassing 
Er zijn vele soorten en merken oordruppels. Het is soms 
gebruikelijk dat oogdruppels als oordruppels worden gebruikt. 
Oordruppels kunnen één of meerdere medicijnen tegelijk 
bevatten. Er kunnen antibioticabestanddelen in zijn verwerkt, 
ontsmettende stoffen en/of ontstekingsremmende stoffen. 



Ieder medicijn heeft zijn eigen houdbaarheidsdatum en 
bewaaradvies. Let hier goed op! 
 
Uw behandelend specialist geeft aan hoe vaak, hoeveel en hoe 
lang u uw druppels moet gebruiken. Vooral de duur van de 
behandeling is erg belangrijk ter voorkoming van herhaling van 
de infectie. Neem bij twijfel over het gebruik van uw 
oordruppels contact op met uw behandelend specialist.  
 

Complicaties 
Bij het gebruik van oordruppels kunnen soms complicaties 
optreden. Als u door het toedienen van de oordruppels 
oorsuizen krijgt of duizelig wordt, stopt u met de behandeling 
en overlegt u met uw behandelend specialist.  
 
Bij ieder medicijn kan na een aantal dagen een 
overgevoeligheidsreactie optreden, ook bij het gebruik van 
oordruppels. Roodheid van uw huid, jeuk, aanhoudende 
vochtafscheiding of oorpijn direct na het druppelen zijn hier 

symptomen van. Neem contact op met uw behandelend 
specialist indien u last heeft van bovengenoemde symptomen. 
 

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. 
 
 Franciscus Willemsplein 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 404 3407. 
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