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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij 

vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen 

hiervoor niet aansprakelijk. 
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Inleiding 

In overleg met uw arts heeft u besloten om trommelvliesbuisjes te laten 

plaatsen bij uw kind. In deze brochure beschrijven we hoe de ingreep 

gebeurt, wat u kunt verwachten na de operatie en geven we u een aantal 

richtlijnen voor thuis. Wellicht wil u graag meer weten over de opname en 

de ingreep. Niet alleen voor uzelf, maar vooral om uw kind daar rustig op te 

kunnen voorbereiden. De ervaring heeft uitgewezen dat een goed 

voorbereid kind een opname beter verwerkt. Hoe en wat u vertelt, is 

afhankelijk van zijn of haar karakter en bevattingsvermogen. Een goede 

raad: maak het kind zeker geen fabeltjes wijs! 

Het is echter niet mogelijk om in deze brochure alle details voor elke 

situatie te beschrijven. Aarzel dus niet om zo nodig bijkomende vragen te 

stellen aan uw arts of verpleegkundige. 

Gelieve deze brochure tevens mee te brengen bij uw opname in het 

ziekenhuis. 

 

Praktische informatie 

Opname 
Datum: …../…../….. 

Uur:   ……………u 

Campus:    ……………………… 

 
Aandachtspunten 

□ NUCHTER vanaf: ……………...u 

□ Vooronderzoek door uw huisarts 

□ Raadpleging anesthesie…………………………………………… 

□ Préoperatieve vragenlijst  
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Informatie over het ziektebeeld 

 Het oor 

 

Geluiden komen door de 

gehoorgang het oor binnen. Aan 

het eind van de gehoorgang is het 

trommelvlies gespannen. Door het 

geluid gaat het trommelvlies trillen. 

De trillingen worden via de 

gehoorbeentjes, het middenoor, 

doorgegeven naar het slakkenhuis. 

Om dit proces goed te laten 

verlopen, dient het middenoor met 

lucht gevuld te zijn. Een met 

vocht/slijm gevuld middenoor of 

onderdruk in het middenoor, 

kunnen het trillen van het trommelvlies tegenhouden en het gehoor 

verminderen.  

Normaal wordt de luchtdruk en de afvoer van vocht/slijm geregeld door de 

buis van Eustachius. Deze buis loopt van het middenoor naar de 

achterkant van de neus. 

 De klachten en de behandeling 

Als de buis van Eustachius niet goed werkt, vermindert het gehoor. 

Bovendien ontstaat er soms pijn of een drukgevoel in het oor en kan een 

middenoorontsteking of otitis ontstaan.  

Vaak geneest dit spontaan, maar bij sommige kinderen blijft het 

gehoorverlies aanslepen. Zij lijken dan onoplettend te zijn, zich niet goed te 

concentreren, meer te roepen en ook op school doen ze het minder goed. 

Samen met de verminderde werking van de buis van Eustachius stelt men 

vaak een vergroting en/of een ontsteking van de neusamandel (ook wel 

adenoïd, vegetaties of poliepen genoemd) vast.  

Als medicatie niet (meer) helpt, wordt een trommelvliesbuisje geplaatst in 

één of beide oren. Dit is een buisje in kunststof, dat in het trommelvlies 

wordt geplaatst en de functie van de buis van Eustachius overneemt.  
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Voorbereiding op de ingreep 

De dag van de ingreep blijft uw kind nuchter vanaf 12u ‘s nachts.   

 

U meldt zich aan in de inkomhal met de ID-kaart van uw kind (campus SJ). 

Daarna begeeft u zich naar het kinderdagziekenhuis op de 2de verdieping. 

Volg route E60. 

 

Wanneer de voorbereiding op de ingreep begint, krijgt uw kind nog de 

gelegenheid om naar het toilet te gaan. Eventuele juwelen, piercings, bril, 

nagellak en make-up dienen verwijderd te worden. 

Hierna krijgt uw kind een operatiehemd en krijgt het 15 tot 30 minuten voor 

de ingreep een suppo of een siroopje als voorbereiding op de narcose. 

Hiervan kan uw kind slaperig worden. Ook een droge mond is een normaal 

verschijnsel. Na toediening mag uw kind het bed niet meer verlaten. Hij/zij 

wordt in het bed naar de operatiekamer gebracht. U kunt uw kind 

vergezellen tot in de operatiezaal. De identiteit blijft verzekerd door een 

armband aan de linkerpols, met naam en kamernummer. 

 

Hoe gebeurt de ingreep 

De ingreep begint met het in slaap brengen van het kind door middel van 

een maskertje waarin het moet blazen. Bij het in slaap brengen van uw 

kind, mag u aanwezig zijn. Daarna wordt u begeleid naar de wachtruimte 

voor de operatiezaal. 

Als het kind onder narcose is, wordt een kleine snede gemaakt in het 

trommelvlies. Het vocht/slijm wordt uit het middenoor weggezogen. In die 

snede in het trommelvlies wordt het buisje geplaatst.  

 

Na de ingreep zal uw kind nog ongeveer een uur in de ontwaakruimte van 

het operatiecomplex blijven. Van zodra hij/zij wakker is, wordt u erbij 

gevraagd. Uw kind heeft na het ontwaken geen oorpijn. Soms komt er wel 

wat vocht, bloed of een teveel aan oordruppels uit het oor.  
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Het verloop na de ingreep 

 Algemeen 

Uw kind is de eerste momenten na de ingreep wat hangerig en slaapt 

meestal nog even. Vanaf 1 uur na de ingreep kan het onder toezicht van 

een verpleegkundige wat water drinken en daarna wat eten. 

De arts geeft u onmiddellijk na de ingreep uitleg over het verloop van de 

ingreep en de zorgen nadien. 

Wanneer uw kind goed wakker is en niet misselijk is, mag het dezelfde dag 

nog naar huis.  

 Wat kunt u verwachten na de ingreep 

 Pijn 

Op het kinderdagziekenhuis wordt na de operatie de pijn gemeten op 

basis van een pijnschaal. 

Eenmaal trommelvliesbuisjes geplaatst zijn, heeft uw kind geen 

oorpijn meer.  

 

 Slijmvorming 

Vaak komt er vlak na de ingreep wat vers rood bloed uit het oor.  Ook 

kan er wat vocht of teveel aan oordruppels uit het oor komen.  

Om het buisje niet te laten verstoppen, raden wij u aan de eerste 

dagen oordruppels te gebruiken.  

 

 Temperatuur 

Lichte verhoging van de lichaamstemperatuur tot 38° C is mogelijk en 

kan enkele dagen aanhouden. 

 

 Aandachtspunten thuis 

De eerste drie weken dient u extra voorzichtig te zijn met baden, 

douchen en zwemmen. Hierbij kan immers water in het oor terecht 

komen, waardoor het pas geplaatste buisje kan loskomen. Na drie 

weken is dit risico niet meer aanwezig en mag uw kind opnieuw 

zwemmen (na de controleraadpleging). Zolang de 

trommelvliesbuisjes ter plaatse zijn, mag uw kind niet diep duiken en 

dient contact met zeep / haarwasmiddelen vermeden te worden. U 
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kunt voor het wassen even de gehoorgang afsluiten met een vet 

wattenpropje. 

 Controle na de ingreep 

Na drie weken komt u met uw kind op controleraadpleging. Dan wordt er 

gekeken of het buisje goed in het trommelvlies ingegroeid is en of het niet 

verstopt is door een korstje.  

 

In de loop van zes maanden tot ruim een jaar groeit het trommelvlies-buisje 

uit het trommelvlies. Het belandt zo in de gehoorgang en vindt spontaan 

zijn weg naar buiten. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich vrijwel altijd 

vanzelf. 

 

Verhinderd 

De operatiedatum werd in overleg met u vastgelegd. Als uw kind op die 

dag ziek is, is het beter om de operatie uit te stellen. Uw kind is ziek als het 

een temperatuur heeft hoger dan 38°C en als het zwaar hoest. In 

twijfelgevallen neemt u best contact op met de raadpleging. U kunt dan een 

afspraak voor een andere operatiedatum maken. 

 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelende arts of de verpleegkundigen. Wij hopen 
van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de 
nabehandeling van het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij uw kind.  
 
Uiteraard wensen wij uw kind een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een 
goede thuiskomst en een spoedig herstel. 

  



 

 
6 

Wie contacteren bij vragen/problemen? 

 Uw neus-keel-oorarts: 

Dr. Van Aken/ dr. Gevers/ dr. Van Vliet/ dr. De Valck/ dr. Celis:  

Tel. 014 40 67 50  
www.azturnhout.be/nko  

 

 Kinderdagziekenhuis: 

Van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 16.30 uur 

Tel. 014 44 42 44 

 Kinderafdeling: 

Van maandag tot vrijdag vanaf 16.30 uur tot 7 uur 

Tel. 014 44 42 41 of 014 44 42 40 

 Acute opvang moeder en kind campus Sint-Jozef: 

Tel. 014 44 43 11 of 014 44 41 11 

 

 

 

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0feec7d8-e881-4804-8d0f-c05d1115e033
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Persoonlijke notities/ vragen  

 
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze 
altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
  

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2d6e709c-5f23-434b-b188-5c70db958f37
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Versie: 21/09/2020 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e5fa1907-37ae-4243-a6ae-cdcb42f6cd2a
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8926bd0f-9a09-47e4-894e-bbbed79e8bdf
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