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Het plaatsen van trommelvliesbuisjes 
 
Bij uw kind worden binnenkort trommelvliesbuisjes geplaatst.  
Uw kind kan minder goed horen of het heeft last van steeds terugkerende 
oorontstekingen. 
 
Dit komt door een (nog) niet goed 
functioneren van de buis van Eustachius. 
Deze loopt vanuit de neus/keelholte naar het 
middenoor en moet ervoor zorgen dat er lucht 
achter het trommelvlies komt. Bij uw kind zit 
er geen lucht maar vocht achter het 
trommelvlies, waardoor dit niet goed kan 
trillen en uw kind minder goed hoort. 
Door buisjes in het trommelvlies te plaatsen 
kan er toch lucht achter het trommelvlies 
komen via de gehoorgang. Deze buisjes 
worden na verloop van tijd, gemiddeld één 
jaar, spontaan uitgestoten. 
Indien u de operatiedatum wilt wijzigen, dan 
graag bellen met telefoonnummer 
088 708 70 10. 
 

Belangrijk 

Preoperatieve polikliniek 
Als voorbereiding op de operatie wordt uw 
kind op de polikliniek opname planning en 
anesthesie onderzocht. Hier wordt uw kind 
ook voorbereid op de operatie. Tijdens dit 
preoperatieve onderzoek wordt ook de 
pijnmedicatie afgesproken en krijgt u een 
folder ‘Paracetamol kinderen’ en ‘Anesthesie 
kinderen’ mee. 
 

Wij verzoeken u vóór de ingreep contact op te 

nemen met de polikliniek keel-, neus- en 

oorheelkunde (KNO), telefoonnummer  

088 708 33 50 om te overleggen of de 

ingreep door kan gaan als: 

 Uw kind waterpokken of kinkhoest heeft. 

De ingreep wordt waarschijnlijk 

uitgesteld. 

 Er in de drie weken voorafgaand aan de 

ingreep een besmettelijke kinderziekte 
(bof,  

 rode hond, waterpokken, mazelen, 

kinkhoest) heerst in de directe omgeving 

van uw kind, bijvoorbeeld in het gezin, in 

de buurt of op school. 

 Uw kind de dag voor de ingreep (nog) 

koorts hoger dan 38 graden heeft en of 

langer dan twee dagen ziek is. 

 Als uw kind de ochtend van de ingreep 

ziek blijkt te zijn, dan kunt u vanaf 7.00 

uur contact opnemen met het 

behandelcentrum, telefoonnummer:  

088 708 34 00. 

 
Voorbereidingen thuis 
 Geef uw kind volgens voorschrift van de 

preoperatieve screening de eerste 

paracetamol zetpil; 

 Indien uw kind lang haar heeft, is het 

verstandig hier een staartje van te 

maken. Gebruik geen elastiek met 

metalen verbindingsstukje; 

 Douche uw kind; 

 Trek uw kind schone, gemakkelijk 

zittende kleding aan; 

 
Medicatie 

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze 

toe zoals met u is afgesproken bij uw bezoek 

aan de opname planning en anesthesie. 

 
Wat neemt u mee? 
 Eigen beker of drinkfles; 

 Schoon T-shirt; 

 Extra ondergoed of luier; 

 Eventueel eigen (dieet)voeding; 

 Knuffel of speelgoed; 

 Eventuele eigen medicijnen. 

 

Eventuele nagellak verwijderen en sieraden 

bij voorkeur thuislaten. 
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Wij verzoeken u geen broertjes of zusjes mee 

te nemen op de dag van de operatie. 
 
Hoe bereidt u uw kind voor? 
Een operatie en een opname zijn ingrijpende 
gebeurtenissen voor een kind. Een goede 
voorbereiding helpt bij de verwerking ervan. 
Daarom is het belangrijk dat u uw kind eerlijk 
vertelt wat het kan verwachten. Voor een 
peuter/kleuter is een korte eenvoudige uitleg 
in het algemeen voldoende.  
Een schoolkind of tiener wil meestal precies 
weten wat de reden is van de opname en wat 
de operatie inhoudt.  
 

De dag van de operatie  
De ingreep gebeurt tijdens een dagopname, 
tenzij anders is afgesproken.  
 
De operatie 
Wanneer uw kind aan de beurt is voor de 

operatie wordt u begeleid naar de 

behandelkamer. Bij het in slaap brengen van 

uw kind door de anesthesist mag één ouder 

aanwezig zijn. Bij zwangerschap tot 13 weken 

mag deze ouder niet mee.  
Het in slaap brengen van uw kind gebeurt 
met een kapje.  
 
Na de operatie 
Na de operatie wordt uw kind wakker in de 
uitslaapkamer. De verpleegkundige zal u daar 
naartoe begeleiden. Zodra uw kind goed 
wakker is en goede controles heeft, mag het 
naar huis. 
 
Weer naar huis 
Indien uw kind zich goed voelt en er geen 
complicaties zijn, mag het met u mee naar 
huis.  
U krijgt informatie over de nazorg en 
leefregels thuis. Ook krijgt u advies over de 
pijnstilling.  
Geef uw kind zo nodig de voorgeschreven 
pijnstillers als u ziet of merkt dat uw kind 
oorpijn heeft. 
 
 

Weer thuis 
 Uw kind hoeft thuis niet in bed te liggen 

maar u moet hem/haar wel in de gaten 

houden. 

 De eerste week mag er geen water in de 

oren komen, dus bij haren wassen vette 

watjes in de oren stoppen (dit zijn droge 

watten met wat vaseline of olie erop). 

 Verder zijn er geen speciale maatregelen 

nodig en mag uw kind de dag na de 

ingreep weer naar school. 

 De eerste twee weken mag uw kind niet 

zwemmen, tenzij er iets anders met u is 

afgesproken. Daarna mag uw kind 

gewoon zwemmen en in het algemeen is 

het niet nodig de oren af te plakken of 

dopjes te gebruiken, behalve bij diep 

duiken. 
 
Middenoorbuisjes blijven gemiddeld één jaar 
op hun plaats. 

 
Complicaties 
Mogelijk komt er gedurende enkele dagen 
nog wat vocht of bloed uit de oren. Dit is niet 
verontrustend. Is dit na één week nog het 
geval, kunt u het beste contact opnemen met 
de polikliniek KNO. Er kan dan een recept 
voor oordruppels voorgeschreven worden. 
Geven deze oordruppels geen verbetering, 
heeft uw kind  voortdurend een loopoor, of 
wordt uw kind opnieuw duidelijk minder goed 
horend in deze periode, dan is het verstandig 
zelf een afspraak met de KNO-arts te maken 
vóór de waarschijnlijk al overeengekomen 
controledatum.  
Er kan sprake zijn van een 
middenoorontsteking. 
 
 
Bij problemen binnen 24 uur na de operatie 
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen 
met de polikliniek KNO, telefoonnummer 088 
708 33 50. 
 
Heeft u klachten en/of vragen die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag, dan belt u 
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met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 
088 708 78 78. 
 
Afspraak 

U kunt bellen met de polikliniek voor het 

maken van een controle afspraak, 2 maanden 

na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes.  

 
Tot slot 
Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere 
omstandigheden kunnen tot wijzigingen 
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw 
behandelend arts aan u kenbaar gemaakt 
worden.  
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met de polikliniek KNO. 
 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie 
de folder MijnZGT machtiging voor ouders.  
 
 
 
 

https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf
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