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Trommelvliesbuisjes 
U heeft zojuist een afspraak gemaakt voor het plaatsen van een 
trommelvliesbuisje; een behandeling om het middenoor te 
beluchten via de gehoorgang. Deze ingreep is afgesproken, 
omdat er problemen zijn met de ventilatie van het middenoor 
via de normale weg, dus via de Buis van Eustachius. De ingreep 
kan bij volwassenen wordt meestal gedaan onder plaatselijke 
verdoving. 
 

De ingreep  
Het trommelvlies wordt verdoofd. Dit kan gedaan worden door 
een spray of crème tegen het trommelvlies te plaatsen. Daarna 

wordt er tien minuten gewacht. Op de plaats waar het buisje in 
het trommelvlies moet komen, wordt vervolgens een sneetje 
gemaakt. Als er vocht in het middenoor zit, kan dit er nu 
worden uitgezogen. Dit maakt wel lawaai, omdat het zo dicht 
bij het gehoororgaan gebeurt. Tenslotte wordt het buisje in het 
sneetje in het trommelvlies geplaatst. 
 

Na de behandeling  
Er mag geen water via het trommelvliesbuisje in het middenoor 
lopen. Dit gebeurt ook niet zo gauw. Toch is enige 
voorzichtigheid wel op z’n plaats, vooral met haren afspoelen 
na het wassen, onderuit gezakt in bad liggen met de oren onder 
water en bij rugzwemmen of duiken. In de meeste gevallen 
levert dit echter weinig problemen op. Als er klachten, zoals 
oorpijn en looporen, na contact met water, optreden, kunt u 
een oordop laten maken die goed afsluit. Dat kan bij een 
audicien in een zaak voor hoorapparaten. 
 

Gevolgen  
Er is geen of wat lichte napijn na de ingreep. De eerste dag of 
dagen kan er wat vocht, soms met een beetje bloed, uit het oor 
lopen. Dat is heel normaal. Een heel enkele keer ontstaat er na 
de ingreep draaiduizeligheid met misselijkheid, dan moet u wat 

langer blijven totdat deze klachten over zijn. Meestal is dat al 
na een paar uur.  
 
Een trommelvliesbuisje blijft gemiddeld een jaar zitten. Daarna 
groeit het meestal vanzelf uit het trommelvlies. Als er 
onverhoopt toch water door het buisje heen loopt, kan er een 



loopoor ontstaan. Dat is niet zo ernstig, maar als het oor na 

enige dagen nog loopt, moet u contact opnemen met uw 
huisarts of met de polikliniek KNO. 
 

Vragen  
Heeft u nog vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 
17.00 uur contact opnemen met de polikliniek KNO, via 
telefoonnummer 010 – 893 0000.  
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