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Inleiding 
Binnenkort wordt uw kind verwacht in ons ziekenhuis voor het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes. Uw arts heeft u verteld wat 
dat betekent en hoe deze ingreep zal plaatsvinden. In deze 
folder kunt u het allemaal nog eens nalezen.  
 

Waarom trommelvliesbuisjes? 
Vocht in het middenoor kan leiden tot slechthorendheid en 
oorontstekingen. In een later stadium kan een vergroeiing van 
het trommelvlies optreden. De KNO-arts kan door middel van 
het plaatsen van een trommelvliesbuisje het trommelvlies open 
houden, zodat het gehoor weer goed wordt. Een 
trommelvliesbuisje zorgt dat bij een middenoorontsteking pus 
kan weglopen. Dit kan de klachten verminderen.  
 

Hoe ontstaat het vocht in de oren? 
Het vocht ontstaat doordat de buis van Eustachius (de 
verbinding tussen de neus en de oren) niet goed functioneert. 
Factoren die dit kunnen veroorzaken zijn: 
 ontsteking in de neus of keel; 
 een rokerige omgeving;  
 irriterende stoffen, zoals chloor. 
Niet altijd is er een duidelijke verklaring. Soms zal uw arts 
daarom verder onderzoek willen verrichten, bijvoorbeeld door 
middel van een CT-scan of allergieonderzoek. 

 

Narcose 
Als uw kind onder algehele narcose wordt gebracht, moet hij of 
zij 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. 
 

Voorbereiding op de ingreep 
Omdat uw kind vroeg in de ochtend wordt geopereerd aan de 
oren en/of de amandelen, mag het tot 3.30 uur zo nodig wat 
melk drinken of iets kleins eten. Tot 5.30 uur mag hij of zij 
eventueel een slokje water of heldere appelsap drinken. Als uw 
kind medicijnen gebruikt, kunt u met de anesthesist bespreken 
of de medicijnen ingenomen mogen worden. Trek uw kind 
indien mogelijk een donker gekleurde oude pyjama aan en een 



neem een donkere handdoek mee (bloedvlekken vallen uw kind 

dan niet zo op). Vergeet u niet het formulier van de anesthesie 
en het favoriete knuffelbeest of pop mee te nemen. Bij 
kinderen met lang haar verzoeken wij u het haar in een staart 
vast te binden. Bovendien vragen wij u de sieraden van uw kind 
af te doen. 
 
Het is belangrijk dat u van tevoren met uw kind bespreekt wat 
er gaat gebeuren. Eén ouder mag bij de inleiding van de 
narcose voor deze ingreep aanwezig zijn. Tijdens de inleiding 
kunt u uw kind geruststellen door te blijven praten en de 
handjes vast te houden totdat hij of zij slaapt.  

 

Weer naar huis 
Na ongeveer 20 minuten komt uw kind weer bij u. Het is nor-
maal dat direct na de behandeling een beetje bloed of slijm uit 
de oren loopt. Als uw kind goed wakker is mag hij of zij weer 
mee naar huis, naar de eigen vertrouwde omgeving. Uw kind 
mag thuis gewoon eten en drinken. 
 

Nacontrole 
De KNO-arts controleert op de polikliniek Keel-, Neus- & 
Oorheelkunde het genezingsproces. Het is belangrijk dat u een 

controleafspraak maakt. Voor het maken van een afspraak kunt 
u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- & 
Oorheelkunde, via telefoonnummer 010 - 461 6231.  
 
Na enkele maanden tot meer dan een jaar zal het buisje vanzelf 
uit het trommelvlies groeien. Het gaatje in het trommelvlies 
groeit vrijwel altijd spontaan dicht. Bij problemen kunt u altijd 
contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde. 
 

Loopoor 
Indien het oor langer dan drie dagen loopt (als er pus uit de 

gehoorgang loopt) verzoeken wij u contact op te nemen met de 
polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde, via telefoonnummer 
010 – 461 6222. 
 



Zwemmen 
Zwemmen en haren wassen met een trommelvliesbuisje is 
geen probleem. Dit mag zonder oordopje, maar als u het 
prettig vindt, dan kunt u een oordopje op maat laten maken. 
Deze zijn bij onze assistente verkrijgbaar. 
 

Waar melden? 
Als u het terrein van het Franciscus Gasthuis oprijdt, moet u de 
borden ambulance en Spoedeisende Hulp volgen. Bij de slag-
boom meldt u via de intercom dat u voor amandelen knippen 
en/of buisjes plaatsen komt. Vergeet niet een parkeerkaart te 
nemen, ook bij de Spoedeisende Hulp is het betaald parkeren. 
U kunt uw auto parkeren in de buurt van de Spoedeisende Hulp 
(SEH). U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van de Spoedei-
sende Hulp. De doktersassistente komt u en uw kind ophalen 
als u aan de beurt bent. 
 

Datum ingreep Tijdstip ingreep 

 
 
 

 

 

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