
   

Patiënten informatie trommelvliesbuisjes kinderen 

 
Inleiding 

Uw kind krijgt binnenkort in de oren trommelvliesbuisjes. In deze folder vindt u informatie over de 

voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling. Het kan zijn dat de situatie van 

uw kind anders is dan in deze folder wordt beschreven. Mocht u na het lezen van deze folder nog 

vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

Trommelvliesbuisjes kinderen 

In een gezond oor bereikt het geluid via de gehoorgang het trommelvlies en brengt dat in trilling. Deze 

trilling gaat via de gehoorbeentjes in het middenoor naar het binnenoor. Het trommelvlies en de 

gehoorbeentjes kunnen alleen goed trillen als er aan beide kanten van het trommelvlies lucht zit. 

Soms is die luchttoevoer verstopt, bijvoorbeeld door ontstekingen, een allergie of meeroken. Uw kind 

gaat hierdoor slechter horen. Dit is goed te behandelen door het plaatsen van trommelvliesbuisjes. 

Het trommelvliesbuisje maakt een verbinding tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor krijgt 

het middenoor weer lucht, kan vocht afgevoerd worden en verdwijnt de slechthorendheid. 

 

Voor de operatie 

Voor uw operatie bezoekt u samen met uw kind de polikliniek. Daar wordt de afspraak voor u 

gemaakt. U heeft ook een gesprek met een anesthesist of een medewerker preoperatieve screening. 

De medewerker vertelt u over de vormen van verdoving die bij deze operatie mogelijk zijn. Samen 

kiest u de verdoving. Ook krijgt u te horen wat uw kind wel en niet mag eten en drinken vóór de 

operatie. Alle informatie krijgt u op papier mee. Lees de informatie goed door en volg de aanwijzingen 

goed op. 

 

• Het is belangrijk dat de chirurg en anesthesist weten of uw kind eerdere ziektes heeft gehad. 

U bespreekt dit tijdens de afspraak voor de preoperatieve screening. 

• Gebruikt uw kind medicijnen? Bespreek dan of uw kind hier tijdelijk mee moet stoppen. 

• Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de operatie uw kind goed in de gaten houdt. 

 

Voorbereiding: de dag van de operatie 

 

• Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf 

door aan de arts. 

• Zorg dat uw kind goed slaapt in de nacht voor de ingreep. 

• Uw kind mag vanaf 6 uur voor de operatie niet meer eten. Hij of zij mag wel nog water of thee 

(zonder melk) drinken tot 2 uur voor de ingreep. Ook een klein slokje water om medicijnen in 

te nemen of om tanden te poetsen is toegestaan. 

• De meest geschikte kleding voor de operatie is kleding die gemakkelijk zit. Er kunnen 

bloedvlekken op de kleding komen. Neem eventueel een extra setje kleding mee. 

• Uw kind mag geen nagellak op hebben op de dag van de operatie. Laat waardevolle spullen 

van uw kind (zoals sieraden) thuis. 

• Als uw kind lange haren heeft, deze graag samenbinden. 

• Als uw kind gehecht is aan een eigen drinkbeker, deze graag meebrengen. 

• Neem ook een geliefd stuk speelgoed of knuffelbeest van uw kind mee. 

• Het is verstandig voor u, als ouder of begeleider, om zelf te eten voordat u naar de kliniek 

komt. 

• Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het 
aanwezige deskundige team. Zij zullen het verblijf van u en uw kind in onze kliniek zo 
aangenaam mogelijk maken.  

• Aarzel niet om vragen te stellen. 
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De operatie 

Uw kind wordt (samen met u) verwacht op het tijdstip van de afspraak. U gaat samen de 

behandelkamer binnen, waar uw kind plaatsneemt op de operatietafel. De anesthesist zet vervolgens 

het masker over de neus en de mond van uw kind en vraagt het kind hierin te blazen. U kunt de hand 

van uw kind vasthouden tot de slaap intreedt.  

De opname duurt een dagdeel.  

 

Normale verschijnselen die kunnen optreden wanneer uw kind steeds dieper in slaap valt: 

 

• Starende ogen 

• Raar bewegende ogen 

• Scheel kijken 

• Knipperen van de oogleden 

• Plotselinge bewegingen van armen en benen. 

 

U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Op het moment dat de anesthesist weet dat uw kind 

genoeg slaapt (daarbij kunnen de ogen soms nog open zijn) krijgt u een seintje dat u terug kunt gaan 

naar het bedje van uw kind. 

 

Na de operatie: 

 

• De eerste 1 à 2 uur na de operatie zal uw kind nog wat suf zijn van de narcose. 

• Direct na de operatie kan er bloed of slijm zichtbaar zijn in de gehoorgang. 

• In de eerste uren na de operatie kan uw kind wat misselijk of duizelig zijn.  

• Uw kind mag dezelfde dag weer naar huis. 

 

De nabehandeling 

Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw 

kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. Meestal hebben kinderen weinig pijn na het plaatsen 

van buisjes. Als uw kind toch pijn heeft, kunt u paracetamol geven. De verpleging vertelt u welke 

hoeveelheid uw kind mag hebben. De eerste paar dagen kan er nog vocht en bloed uit het oor van uw 

kind komen. Doe geen watje of gaasje in het oor. Dit kan de genezing vertragen. 

 

Mogelijke complicaties 

De artsen en verpleegkundigen doen hun uiterste best om complicaties te voorkomen. Bij deze 

ingreep komen niet veel complicaties voor, maar zoals bij elke operatie is er een klein risico op een 

infectie of een onverwachte bloeding. 

 

Ook is er in de periode dat uw kind trommelvliesbuisjes heeft, een kans op een loopoor. Er kan dan 

(bloederig) vocht uit het oor komen. Als dit enkele dagen duurt, kan dit geen kwaad. Maar uw kind 

mag dan niet zwemmen. Als het langer dan een paar dagen duurt, moet u contact met ons opnemen. 

De KNO-arts schrijft dan meestal antibioticum-druppeltjes voor.   

 

Wanneer moet u ons waarschuwen? 

Krijgt uw kind koorts, is er sprake van veel bloedverlies, een aanhoudend loopoor of maakt u zich 

zorgen over andere klachten? Neem dan contact op met de Annadal Kliniek. 

 

Begeleiding 

U kunt uw kind begeleiden op de dag van de operatie. U gaat met uw kind de behandelkamer in en u 

gaat weer weg als uw kind onder narcose is gebracht. Daarna wacht u bij het bed van uw kind totdat 

uw kind terugkomt. 
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Eenmaal thuis: 

 

• Heeft u vragen of is iets niet duidelijk? Dan kunt u ons altijd bellen: 043 347 99 44. 

• Krijgt u niemand aan de lijn? Dan kunt u ook dit nummer bellen: 043 347 99 44. 

 

 

Leefregels: 

 

• Na de ingreep moet uw kind de rest van de dag binnen blijven. 

• Als zich de rest van de dag en de eerste nacht na de operatie geen bijzonderheden 

voordoen, mag uw kind gewoon weer naar school.  

• De eerste 2 weken na de operatie mag er geen water komen in de oren van uw kind. Na deze 

2 weken kan uw kind gewoon weer zwemmen en douchen. 

• De trommelbuisjes blijven, onafhankelijk van het type, een half jaar tot een jaar in het 

trommelvliesvlies zitten. 

• De trommelbuisjes groeien spontaan uit het trommelvlies, dat zich ook vanzelf weer sluit. 

 

 

Vragen 

Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen na het lezen van 

deze folder of doet zich een complicatie voor, dan kunt natuurlijk contact met ons opnemen via het 

centrale telefoonnummer: 043 347 99 44. 

 

Kunt u niet naar een afspraak komen? Geef dit dan ook zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ons 

bereiken tijdens kantooruren. 
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