
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROMMELVLIESBUISJES BIJ KINDEREN 

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Inleiding 
Met de KNO-arts is afgesproken, dat bij uw kind 
trommelvliesbuisjes in de oren worden geplaatst. U hebt 
waarschijnlijk al het één en ander van uw arts en de 
doktersassistente gehoord. In deze brochure kunt u alles nog 
eens rustig nalezen. Bij deze informatie hoort ook het boekje 
‘Dagbehandeling van kinderen’, waarin u meer informatie vindt 
over hoe u uw kind voor, tijdens en na het verblijf in het 
ziekenhuis kunt begeleiden.   
 
Hieronder vindt u informatie over de behandeling, de 
voorbereiding en de nazorg. De adviezen die u hierbij aantreft, 
proberen een voorspoedig verloop van de behandeling te 
bevorderen. Wanneer u zelf weet wat er precies gaat gebeuren, 
kunt u uw kind beter voorbereiden. 
  

Trommelvliesbuisjes 
Bij het oor onderscheidt men drie delen: het uitwendige oor, het 
middenoor en het binnenoor. Het uitwendige oor bestaat uit de 
oorschelp en de uitwendige gehoorgang. De uitwendige 
gehoorgang eindigt bij het trommelvlies. Het middenoor is een 
kleine met lucht gevulde holte bekleed met een dun laagje 

slijmvlies. Hierin bevinden zich de drie kleine gehoorbeentjes: 
achtereenvolgens de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. 
Deze beentjes brengen de geluidsgolven, die via de gehoorgang 
het trommelvlies doen trillen, over naar het binnenoor. 
Het binnenoor bestaat onder andere uit het zogenaamde 
slakkenhuis. In dit slakkenhuis zitten de gevoelige 
zenuwuiteinden, die via de gehoorzenuw in verbinding staan met 
de hersenen. 
 
Het middenoor is door middel van de buis van Eustachius 

verbonden met de achterzijde van de neuskeelholte. Tijdens het 
slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht 
door, zodat de luchtdruk in het middenoor gelijk kan blijven met 
de luchtdruk buiten. 
 
Ontstekingen in de neus, een te grote neusamandel of verdikking 
van het slijmvlies van de buis van Eustachius, kunnen het 
openen en sluiten verstoren. Hierdoor ontstaat een te lage druk 
in het middenoor met als gevolg, dat het middenoor teveel slijm 



gaat produceren. De holte wordt hierdoor langzaam gevuld met 

vloeistof en na enige tijd met een dikke slijmige substantie. Dit 
dikke slijm remt de trilling van het trommelvlies, waardoor de 
geluidsoverdracht niet meer optimaal is en het gehoor 
vermindert. 
 

Behandeling  
De arts bestrijdt op de eerste plaats eventuele infecties in het 
oor. Een te grote neusamandel moet soms operatief worden 
verwijderd. Verder kan het nodig zijn in één of beide oren een 
trommelvliesbuisje te plaatsen). Dit buisje neemt tijdelijk de 

functie van de buis van Eustachius gedeeltelijk over. 
 
Uw kind krijgt een korte narcose (verdoving), zodat het niets 
voelt. Voordat het buisje in de gemaakte opening in het 
trommelvlies wordt geplaatst, wordt meestal eerst het slijm uit 
het middenoor weggezogen. Daarna wordt het buisje in het oor 
geplaatst. Hierdoor kan al meteen een verbetering van het 
gehoor optreden. De slijmvliezen van het middenoor genezen 
vervolgens geleidelijk. 
 
De eerste dagen na de behandeling kan er nog wat bloed of 

vocht uit de oren komen. Dat is niets ernstigs. Duurt dit echter 
langer dan een paar dagen neem dan contact op met de 
polikliniek KNO. Het buisje groeit vanzelf uit het oor en komt dan 
los in de gehoorgang te liggen. Meestal valt het buisje vanzelf uit 
het oor.   
 

Wat vertelt u uw kind? 
Meestal hoeft uw kind maar een paar uur in het ziekenhuis te 
blijven; uw kind blijft dus niet slapen. Dit is vaak al een hele  
geruststelling. Toch is voorbereiding van uw kind belangrijk voor 

het goed verwerken van de opname en de behandeling. Praat 
erover. De ervaring leert dat een eerlijk voorbereid kind de 
ingreep rustiger ondergaat.   
 
Wat u uw kind kunt vertellen is afhankelijk van de leeftijd, maar 
ook van het type kind. Het ene kind heeft meer behoefte aan 
uitleg dan het andere. U kent uw kind zelf het beste. Wij raden u 
echter aan op de volgende punten heel duidelijk te zijn:   
Waarom 



 uw kind hoort slecht, omdat er vocht achter het trommelvlies 

zit; 
 het gaat niet vanzelf over, daarom doet de dokter 

trommelvliesbuisjes in het oor;   
 trommelvliesbuisjes zijn hele kleine plastic buisjes;  
 uw kind kan na de operatie beter horen en is minder vaak 

ziek. 
 
De voorbereidingen 
 tenzij anders is afgesproken mag uw kind tot 6 uur voor de 

behandeling nog een lichte maaltijd gebruiken. Bijvoorbeeld: 2 

beschuiten of geroosterde witte boterhammen met jam of 
suiker en dun boter. Tot 3 uur voor de opname mag uw kind 
nog heldere vloeistoffen drinken zoals water, thee, appelsap of 
siroop.  

 u brengt uw kind naar het ziekenhuis, kleedt het uit en trekt 
het een jasje van het  ziekenhuis aan; 

 uw kind krijgt een armbandje om met haar/zijn naam erop; 
 uw kind krijgt ook pleisters met verdovende zalf op de handen 

of arm, waardoor de prik van het prikje van de anesthesioloog 
minder pijn doet; 

 u brengt uw kind in haar/zijn bed naar de operatiekamer. De 

dokter en andere mensen dragen blauwe kleding en hebben 
een pet op; 

 u blijft totdat uw kind in slaap is gebracht; 
 uw kind krijgt een prikje in haar/zijn hand of arm, zodat het 

snel in slaap valt, soms moeten we een narcose met een 
“kapje” geven. 

 u blijft bij de behandelkamer wachten. 
 
De behandeling en daarna 
 de dokter plaatst het buisje in het oor, er is soms wat oorpijn;  

 uw kind wordt wakker in bed; 
 het kan zijn dat uw kind misselijk is; 
 U wordt geroepen zodra uw kind op de uitslaapkamer is, waar 

u uw kind kunt geruststellen en bijstaan. 
 uw kind krijgt wat water en siroop te drinken, ook is er nog 

een waterijsje voor uw kind.  
 uw kind mag zich daarna weer aankleden, waarna u en uw 

kind weer naar huis mogen. 
 



Toestemming geven 
U dient uitdrukkelijk toestemming te geven voor een onderzoek 
of behandeling; bij onderzoek en behandeling van kinderen van 
12 tot en met 15 jaar is daarnaast ook de toestemming van het 
kind nodig. Kinderen vanaf 16 jaar mogen in principe zelf een 
beslissing nemen.  
 
U heeft recht om een behandeling te weigeren. De behandelaar 
zal dan in overleg met u naar een alternatief zoeken. 
Als er sprake is van een noodsituatie zullen de artsen eerst in het 
belang van het kind handelen, waarna zij de ouder hiervan op de 
hoogte stellen. 
 
Meer informatie vindt u in de brochures: ‘Welkom in het 
ziekenhuis; Uw privacy, rechten en plichten’ en ‘Uw rechten en 
plichten als patiënt’. Meer informatie over de WGBO  en 
kinderbehandeling kunt u vinden op www.franciscus.nl of bij de 
poli-assistente.  
 

Opname 
Voorbereiding thuis 
In het boekje ‘ Dagbehandeling van kinderen’ staat hoe u uw 

kind en uzelf kunt voorbereiden. Deze brochure is hierop een 
aanvulling. Om alles veilig en goed te laten verlopen vragen wij u 
het volgende te doen.  
 
Eten en drinken 
Tenzij anders met u is afgesproken, mag uw kind 6 uur voor de 
behandeling nog een lichte maaltijd gebruiken. Bijvoorbeeld: 2 
beschuiten of geroosterde witte boterhammen met jam of suiker 
en dun boter. Een glas melk is toegestaan. Tot 3 uur voor de 
ingreep mag uw kind nog heldere vloeistoffen drinken zoals 

water, thee, appelsap of siroop. Heeft uw kind hierna nog wat 
gegeten of gedronken, dan kan de behandeling die dag zo goed 
als zeker niet doorgaan. 
 
Aankomst in het ziekenhuis  
Zonder tegenbericht verwachten wij u op de dag van de ingreep. 
U komt naar de hoofdingang van Franciscus Vlietland, afdeling 
dagopname KNO (3e etage, liften b, route 3.06). Er mogen  geen 
zusjes of broertjes mee; zorgt u dus tijdig voor oppas. 



 

Voorbereiding in het ziekenhuis 
Op de dagverplegingzaal krijgen de kinderen de gelegenheid om 
aan de omgeving te wennen. Er is spelmateriaal aanwezig. Een 
verpleegkundige plakt vervolgens pleisters met verdovende zalf 
op de handen of armen van uw kind; hierdoor doet de prik 
minder pijn.  Er mogen twee ouders/verzorgers met het kind 
mee. In Franciscus Vlietland mag één ouder of verzorger bij het 
kind blijven tot het onder narcose is gebracht. Het is belangrijk 
dat de begeleidende ouder of verzorger zich houdt aan de 
aanwijzingen van het personeel van de operatiekamer. Daarna is 

het de bedoeling dat u in de kamer wacht waar uw kind 
terugkomt. Het is beter dat u niet weggaat. U wordt geroepen 
zodra uw kind op de uitslaapkamer is, waar u uw kind kunt 
geruststellen en bijstaan. 
 

Na de behandeling 
Als uw kind goed wakker is, wordt uw kind teruggebracht naar 
de kamer. Door de narcose is het mogelijk dat uw kind braakt als 
het voor het eerst beetje drinkt. Dat is niet erg. Zodra uw kind 
goed wakker is, kunt u samen naar huis. Wij raden u aan niet 
zelf te rijden, maar van tevoren het vervoer te regelen. Controle 

op de polikliniek is over het algemeen niet nodig; de arts 
informeert u hierover. 
 

Weer thuis 
Op de dag van de ingreep kan uw kind wat hangerig zijn en 
misselijk. Eten is niet zo belangrijk, dat komt vanzelf wel weer. 
Na een nachtje lekker slapen gaat het over het algemeen weer 
goed en kan uw kind weer naar school. Met zwemmen moet uw 
kind een week wachten. Douchen en haren wassen mag na een 
week, mits u de oren goed beschermt door een propje vette 
watten of een propje watten met vaseline in de oren te stoppen. 

 
De buisjes blijven ongeveer acht tot twaalf maanden in het 
trommelvlies zitten. Na deze periode groeien ze er vanzelf uit. 
Dat wil niet zeggen dat u het buisje zal zien; het is namelijk erg 
klein en blijft ook wel eens in een propje oorsmeer zitten. 
 
Koorts en pijn 



Vaak treedt op de dag van de ingreep of daarna wat verhoging 

op. Veel laten drinken is de beste behandeling.   
 
Loopoor 
Kinderen met trommelvliesbuisjes kunnen een 'loopoor' krijgen. 
Dit kan ontstaan door een neusverkoudheid of door verontreinigd 
water of zeep dat in het oor is gekomen. Bij een loopoor komt 
(meestal stinkend) vocht uit het oor. Wanneer u daarna de door 
de KNO-arts voorgeschreven oordruppels toedient, geneest een 
loopoor snel.  
 

Vragen? 
We kunnen in deze folder alleen de meest belangrijke vragen 
beantwoorden. Misschien hebt u er niet genoeg aan. Bij vragen 
kunt u altijd tijdens kantooruren de polikliniek KNO of de afdeling 
Dagbehandeling bellen, via 010 - 893 0000. 
 

Niet vergeten 
Wilt u bij uw komst het volgende meebrengen: 
 een donker gekleurde handdoek; 
 een knuffel; 
 pas of polis ziektekostenverzekeraar; 

 afsprakenkaart; 
 stickervel. 
Vergeet niet bij uw kind de sieraden af te doen en eventueel  
nagellak te verwijderen. 
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