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Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als uw kind last heeft van
gehoorverlies en/of middenoorontstekingen.

Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld problemen op school ontstaan, of een achterstand in de
spraak- en/of taalontwikkeling. De buisjes zorgen ervoor dat vocht uit de trommelholte naar
de keelholte wordt afgevoerd. Na zo'n zes tot twaalf maanden vallen ze vanzelf uit het
trommelvlies, waarna de gaatjes zich spontaan sluiten. Vertel uw kind zo goed mogelijk van
tevoren wat er gaat gebeuren.

Uw afspraak
U heeft een afspraak voor de behandeling op
Datum …………………………..................…….. om …………… uur
Als uw kind koorts of een infectieziekte heeft, kan de behandeling niet doorgaan.
Graag telefonisch melden bij de polikliniek KNO. Een lichte verkoudheid zonder koorts
is geen probleem.

Verdoving
Het kind krijgt een kapje over neus en mond. Het kapje ruikt vies. Het kind wordt draaierig en
valt dan in slaap. Het is niet raadzaam (i.v.m. inademen narcosemiddel) om hierbij te zijn als
u zwanger bent. Neem in dat geval nog iemand mee om bij uw kind te blijven.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt slechts enkele minuten en wordt met behulp van een microscoop
verricht via de gehoorgang.

Voor de behandeling
Nuchter
Uit veiligheidsoverwegingen moet uw kind voor de operatie nuchter zijn.

Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog. Dat betekent dat uw kind
voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag uw kind tot 2 uur voor de
operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:
 water
 limonade
 thee of koffie met suiker maar zonder melk
Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan de operatie niet op de afgesproken tijd
doorgaan.

Medicijngebruik
Geef uw kind gedurende een week voor de ingreep geen aspirine of aspirine-houdende
middelen, omdat deze de bloedstolling beïnvloeden. Gebruikt uw kind medicijnen via uw
huisarts of specialist? Laat deze dan met een klein slokje water innemen. Niet met melk!
Gebruikt uw kind medicijnen voor astma, geef deze dan zoals gewoonlijk.

Adviezen
Trek het kind geen mooie kleding aan. Neem een extra onderbroekje en T-shirtje mee.
Eventueel lang haar kunt u het best in een staartje doen. Een ziekenhuis is geen prettige
omgeving voor kinderen. Neemt u daarom geen andere kinderen mee. Zo kunt u ook alle
aandacht besteden aan uw zieke kind.

De behandeling
In de wachtkamer kunt u uw kind uitkleden. Sokjes en ondergoed mogen aanblijven. We
geven uw kind een drankje te drinken dat zorgt voor minder speekselvorming en vervolgens
een zetpil paracetamol. Na het inwerken van het drankje en de paracetamol wordt uw kind
geroepen voor de behandeling. U mag mee naar binnen om het gerust te stellen. Het kind
krijgt het kapje voor de verdoving. Als uw kind slaapt, kunt u naar de uitslaapkamer gaan.
Intussen vindt de behandeling plaats.

Na de behandeling
Op de afdeling
Uw kind wordt snel weer wakker en in een bedje naar u toe gereden.

Naar huis
U mag al snel na de behandeling met uw kind naar huis.

Weer thuis
U hoeft zich niet ongerust te maken over lichte oorpijn of een matige temperatuurverhoging.
Door het plaatsen van buisjes kan soms een geringe oorbloeding ontstaan. De bloeding
houdt na twee dagen spontaan op.

Complicaties en contact
Als het oor na een week nog loopt of gaat lopen, neem dan contact op met de polikliniek.
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Pijnbestrijding
Bij pijn mag uw kind om de zes uur één paracetamolzetpil, maximaal vier per etmaal. Het
aantal milligrammen van de zetpil hangt af van de leeftijd en het gewicht van uw kind:
 3-12 maanden/gewicht 5,5-10 kg: per keer een zetpil van 120 mg.
 1-2 jaar/gewicht 10-12,5 kg: per keer een zetpil van 240 mg.
 2-4 jaar/gewicht 12,5-17 kg: per keer een zetpil van 240 mg.
 4-6 jaar/gewicht 18-22 kg: per keer een zetpil van 500 mg.
 6-9 jaar/gewicht minder dan 35 kg: per keer een zetpil van 500 mg.
De zetpillen kunt u kopen bij de drogist of de apotheek. Gebruik geen kinderaspirine zoals
sinaspril!

Weer naar school
Uw kind kan de volgende dag weer naar de crèche of school.

Zwemmen
Als uw kind geen oorpijn heeft of een loopoor (vocht uit het oor), mag uw kind na de ingreep
gewoon zwemmen, douchen of in bad. Het is niet nodig om oordoppen te gebruiken.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/kno

Contact
polikliniek behandelkamers Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West
T
020 510 88 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 22B
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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