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Inleiding 

De KNO-arts heeft voorgesteld om het gaatje in het 
trommelvlies van uw kind te sluiten. Als er een gaatje 
(perforatie) in het dunne trommelvlies is ontstaan kan zwem-, 
bad- of douchewater direct in het middenoor lopen en daar een 
ontsteking veroorzaken. De reden om het trommelvlies te 
sluiten is dus meestal om weer zonder zorgen te kunnen baden 
en zwemmen. Zeer grote gaatjes in het trommelvlies kunnen 
het gehoor verminderen. In deze folder leest u meer over de 
gang van zaken rond de operatie. 
 

De dag van de operatie 
Op de dag van de operatie komt u met uw kind naar de 
kinderafdeling op de tweede verdieping. Op de begane grond 
neemt u liften C. Op de tweede verdieping volgt u route 2.16. U 
meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de 
afdelingssecretaresse.  
 
Eén dag voor de operatie wordt u telefonisch op de hoogte 
gebracht hoe laat u in het ziekenhuis verwacht wordt. Op de 
afdeling volgt een opnamegesprek met een verpleegkundige en 
krijgt u informatie over de gang van zaken op de afdeling. 
 

De operatie 
De KNO-arts kan via de gehoorgang of achter de oorschelp 
langs het trommelvlies benaderen. Via microscopisch zicht 
wordt het gat gesloten. Vaak maakt de KNO-arts hierbij gebruik 
van het eigen weefsel. Dit kan fascie (het peeslaagje dat om 
elke spier zit) zijn van een spier boven of achter de oorschelp of 
kraakbeen uit de oorschelp. 
 
Omdat het nieuwe trommelvliesje niet kan worden gehecht, 
maar wordt vastgeplakt, is het zeer belangrijk dat uw kind de 
neus na de operatie enkele weken niet snuit. Anders bestaat 

het risico dat het nieuwe vliesje wordt losgeblazen. 
 
De kans op een succesvolle sluiting is over het algemeen goed 
te noemen en wordt vooraf met u besproken. 
 

 

 



Na de operatie 
Na de operatie heeft uw kind heeft een tampon in het 
geopereerde oor. Hierdoor kan uw kind minder goed horen. 
Het is mogelijk dat uw kind een licht drukkend verband om het 
oor heeft. Dit verband is om het wondvocht op te vangen en 
wordt regelmatig verschoond. Uw kind mag rechtop gaan zitten 
als hij of zij daar niet duizelig van wordt.  
 
Als het drinken, eten en plassen goed gaat, verwijdert de 
verpleegkundige het infuus. Uw kind mag dan gewoon eten. 
 
Na een ooroperatie hebben kinderen over het algemeen weinig 

pijn. Een lichte pijn in of rond het oor of wat spierpijn in de nek 
kan voorkomen. Hiervoor mag hij paracetamol innemen. Het 
kan zijn dat er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het 
oor komt. 
 
Uw kind mag meestal dezelfde dag weer naar huis. Na één 
week komt u weer naar de polikliniek KNO. Dan worden de 
tampon en de hechtingen verwijderd.  
 

Mogelijke complicaties 
Hoewel de kans op een complicatie bij trommelvliessluitingen 

zeer klein is, noemen wij de complicaties die kunnen optreden: 
 
 De smaakzenuw 

Door het middenoor loopt een kleine zenuw die de smaak 
verzorgt van het voorste deel van één zijkant van de tong. 
Bij een operatie in het middenoor kan deze zenuw – 
gedeeltelijk of geheel- beschadigen. In 5% van de 
ooroperaties kan bij een gedeeltelijke beschadiging 
smaakstoornis ontstaan. Dit duurt enkele weken, daarna 
heeft u uw smaak weer terug; 

 De aangezichtszenuw 

Deze zenuw zorgt voor de gelaatsuitdrukking van het gezicht 
en bevindt zich voor een deel in het bot van het middenoor. 
Bij een trommelvliessluiting is de kans op beschadiging van 
deze zenuw erg klein; 

 Het gehoor 
Bij elke ooroperatie is er een heel klein risico op blijvend 
gehoorverlies; 



 Het evenwicht 

De kans op evenwichtsstoornissen na een 
trommelvliessluiting is minimaal. 

 

Leefregels 
De eerste twee weken na de operatie moet uw kind voorkomen 
dat er drukverhoging in het oor ontstaat: 
 Niet bukken, tillen en persen; 
 Niezen met de mond open; 
 Neus niet snuiten. De neus ophalen mag wel. 
 
Uw kind mag douchen en de haren wassen, maar houdt dan 

een bekertje op het oor zodat er geen water inloopt. 
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u op 
werkdagen tussen 08.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 
uur contact opnemen via 010 – 893 0000. U vraagt dan naar de 
polikliniek KNO.  
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel-, Neus, en Oorheelkunde raadplegen: 
www.kno.nl. 
 

Bij verhindering 
Kunt uw kind niet op de afgesproken tijd komen? Geef dit dan 
minimaal 24 uur van te voren aan. Anders zijn wij genoodzaakt 
de behandeling in rekening te brengen. 
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