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Inleiding
Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor het plaatsen van
trommelvliesbuisjes. Met deze folder willen wij u informeren over
deze ingreep.
Waarom krijgt uw kind buisjes?
Om goed te kunnen horen moet er voldoende lucht achter het
trommelvlies zitten. Vanuit de neus, door de buis van Eustachius,
wordt de juiste hoeveelheid lucht achter het trommelvlies geregeld.
Het komt bij kinderen regelmatig voor dat deze niet goed werkt.
Vervolgens kan er vocht in het middenoor komen met als gevolg
dat het trommelvlies niet goed kan trillen. Uw kind hoort dan minder.
Een andere reden voor het plaatsen van buisjes kan zijn dat uw kind
regelmatig middenoorontsteking heeft.
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Wat is een trommelvliesbuisje?
Een trommelvliesbuisje is een klein kunststof buisje, ter grootte van
een halve luciferknop. Zoals de naam al aangeeft, wordt het buisje
in het trommelvlies geplaatst. Bij de plaatsing van het buisje wordt
het vocht uit het middenoor weggezogen. Het buisje zorgt voor
verdere beluchting. Deze ingreep wordt dan ook wel middenoor
beluchting genoemd.

Resultaat van de behandeling

In de meeste gevallen heeft het plaatsen van buisjes een positief
effect op de chronische oorproblemen van uw kind. Buisjes
worden meestal na verloop van tijd door het trommelvlies zelf weer
afgestoten, gemiddeld na zes tot negen maanden. De buisjes
kunnen dan in de gehoorgang blijven liggen of uit het oor vallen.
In de meeste gevallen ziet of vindt u dit buisje niet terug omdat het
zo klein is. Wanneer uw kind een oorontsteking heeft gehad, is de
kans groter dat het buisje eruit valt. Als de buisjes eruit gevallen
zijn, bekijkt de KNO-arts elke keer opnieuw of nieuwe buisjes
noodzakelijk zijn.
Nuchter
Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Een lege maag verkleint
de kans op overgeven of verslikken in braaksel, tijdens of na de
operatie. Dit betekent dat er na middernacht niet meer gegeten mag
worden.
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Borstvoeding kan tot 4 uur voor de opnametijd.
Tot 2 uur vóór de opnametijd mag uw kind nog water, thee of
limonade drinken (geen melk of koolzuurhoudende drank).
Bijvoorbeeld: Opnametijd is 7.15 uur, dan mag uw kind vóór 5.15
uur nog wat helder drinken.
Bij borstvoeding betekent dit bij een opnametijd van 7.15 uur, laatste
voeding vóór 3.15 uur.
Pijnstilling na de ingreep
Als uw kind pijn heeft, dan kunt u paracetamol geven.
Oren droog houden
De oren moeten 2 weken droog blijven. Dus u kind mag niet
zwemmen of in bad. Douchen vanaf de nek, het hoofd moet droog
blijven.
Zwemmen na 2 weken, wat mag niet
Aan het zwemmen is wel een voorwaarde verbonden, namelijk
dat er niet diep gedoken mag worden. Er kan dan druk op de oren
ontstaan, waardoor water naar binnen geperst wordt. Een startduik
en in het waterspringen mag wel. Onder water zwemmen voor het A
en B-diploma mag ook.
Wilt u toch wat doen om oorproblemen ten gevolge van zwemmen
te voorkomen, dan kunt u de neusdruppelen met zoutwater of kinder
Otrivindruppels na het zwemmen.
Oordoppen
Door chloorwater zwellen de slijmvliezen op en gaan de neus, de
ogen en oren vocht (slijm) maken. In het middenoor waar dit vocht
ook geproduceerd wordt en zich ophoopt, kunnen bacteriën gaan
groeien die dan een middenoorontsteking veroorzaken.
Deze slijmvorming doet zich natuurlijk ook voor bij mensen zonder
buisjes, maar bij hen kan het vocht snel door de goed werkende
buis van Eustachius afvloeien. Het zal duidelijk zijn, dat oordoppen
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hiervoor helemaal geen bescherming bieden. Het probleem doet
zich minder voor in water waar geen chloor aanwezig is.
Uw kind mag 2 weken na het plaatsen van de buisjes gewoon
zwemmen en hoeft daarbij géén oordopjes te dragen.
Met oordoppen mag nooit diep worden gedoken.
Controle
De policontrole is na 6 weken, deze afspraak moet u zelf maken. Dit
kan via het afsprakenbureau:
Telefoonnummer 0251- 265660.
Voor vragen kunt u bellen met de poli KNO:
Telefoonnummer 0251 – 265467.
Veel gestelde vragen na trommelvliesbuisjes:
Moeten de buisjes ook weer uit het trommelvlies gehaald
worden?
Nee, het trommelvlies werkt de buisjes er vanzelf weer uit. Dit duurt
gemiddeld 6 tot 9 maanden, maar kan ook langer of korter duren.
Wat moet ik doen als er een trommelvliesbuisje uit het oor
gekomen is?
Zolang u kind geen klachten heeft hoeft u niets te doen.
Wat moet ik doen bij een loopoor?
Blijft er steeds viezigheid en/of bloed uit het oor lopen bel dan naar
de poli KNO. Zeker als het na 2-3 dagen nog steeds zo is. De KNO
arts kan dan een recept schrijven voor oordruppels deze wordt naar
uw eigen apotheek gefaxt.
Mag ik het oor schoonmaken?
Uw mag alleen de oorschelp een beetje schoon maken, maar
verder niet de gehoorgang.
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