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Keel- neus- en oorziekten
Trommelvliesbuisjes

dagbehandeling

De KNO-arts heeft met u gesproken over het plaatsen van trom-
melvliesbuisjes bij uw kind. Deze behandeling zal in dagbehandeling 
plaatsvinden. Omdat het voor niemand prettig is als uw kind op de 
afgesproken dag, voor zijn eigen veiligheid, niet kan worden geholpen 
is het belangrijk dat de navolgende regels in acht genomen worden.

Wat u voor de behandeling moet weten
In verband met besmettingsgevaar is het van belang dat uw kind drie 
weken voor de ingreep geen contact heeft met kinderen die zelf, of in 
hun directe omgeving, kinderziekten hebben, zoals rode hond, water-
pokken, mazelen of de bof.

Wilt u, als uw kind binnen een week voor de ingreep hoest of koorts 
heeft, contact opnemen met de kinderafdeling van het ziekenhuis of 
de polikliniekassistentes in Tiel of Culemborg.

Neemt u voor uw kind mee: een extra pyjama, extra ondergoed en 
een knuffelbeest of iets anders waar uw kind aan gehecht is. Denkt u 
ook aan uzelf en neem bijvoorbeeld een boek of iets dergelijks mee.

U wordt in verband met plaatsgebrek verzocht geen andere kinderen 
mee te nemen naar het ziekenhuis.

Algemeen
Onderstaand volgt een korte uitleg over de “werking” van het oor. 
Dit ter verduidelijking van de reden waarom trommelvliesbuisjes 
geplaatst worden.



Hoe werkt het oor
Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige 
gehoorgang, die eindigt bij het trommelvlies. De geluidsgolven, 
die via de gehoorgang het trommelvlies doen trillen, worden via de 
gehoorbeentjes overgebracht naar het binnenoor. Het binnenoor 
bestaat o.a. uit het zogenaamde slakkenhuis; hierin zitten de gevoelige
zenuwuiteinden, die via de gehoorzenuw in verbinding staat met de 
hersenen, waar de geluidssensatie ontstaat.

Het middenoor is een kleine met lucht gevulde holte, waarin zich de 
drie kleine gehoorbeentjes bevinden resp. de hamer, het aambeeld en 
de stijgbeugel. Het middenoor is d.m.v. de buis van Eustachius ver-
bonden met de achterzijde van de neus-keelholte. Tijdens het slikken 
gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht door, zodat de 
luchtdruk in het middenoor gelijk kan blijven met de luchtdruk buiten.

Ten gevolge van onder andere ontstekingen in de neus, neusbijholten, 
of door een te grote neusamandel of te nauwe buis van Eustachius 
kan het mechanisme van open en dicht gaan, gestoord raken. Er ont-
staat dan een onderdruk in het middenoor. Het middenoor is bekleed 
met een dun laagje slijmvlies. Door een onderdruk gaat dit nu te veel 
slijm of vocht produceren, waardoor het gevormde slijm niet kan 
afvloeien naar de neus-keelholte. De holte wordt dan ook langzaam 
gevuld met vloeistof, die de trilling van het trommelvlies remt, zodat 
de geluidsoverdracht niet meer optimaal is.

Wat zijn de klachten
Vaak zijn deze in het begin vrij vaag; soms is er een verminderd 
concentratievermogen, nogal eens bestaat het idee, dat het kind 
niet goed wil luisteren ‘Oost-Indisch doof’. Na onderzoek blijkt dat 
het kind niet goed hoort. Tijdens verkoudheid is het gehoor vaak wat 
slechter, er bestaat dus een wisselend gehoorverlies.
Als het gehoorverlies wat langer duurt, kunnen er problemen ont-
staan. De schoolarts is vaak de eerste, die de gehoorstoornis 
opmerkt. De verschijnselen zijn te vergelijken met klachten die veel 
mensen hebben in een vliegtuig of in de bergen.



De behandeling voordat trommelvliesbuisjes geplaatst worden
Allereerst moeten eventuele infecties bestreden worden. Een te grote 
neusamandel moet operatief verwijderd worden. Indien geen verbe-
tering optreedt, is het afhankelijk van de situatie soms raadzaam een 
trommelvliesbuisje te plaatsen.

Het plaatsen van de trommelvliesbuisjes
Onder narcose wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt, 
waarin een klein buisje van kunststof geplaatst wordt. Het slijm of 
vocht wordt van tevoren uit het middenoor gezogen.
Daar er nu weer een normale luchtdruk ontstaat in het middenoor (de 
lucht kan immers door het buisje in en uit), kunnen het slijmvlies en 
de buis van Eustachius weer gaan functioneren.

Uw kind mag de volgende dag weer naar buiten. Twee weken na het 
plaatsen van de trommelvliesbuisjes mag uw kind in principe zonder 
dopjes weer zwemmen, mits de oren niet ‘lopen’. Eventueel mag uw 
kind een paracetamol hebben. 

In principe mag uw kind zonder oordopjes zwemmen en duiken tot 
2 meter diep. Diploma A en B zwemmen is dus geen probleem. Bij 
een loopoor na 3 dagen ‘s ochtends bellen naar poli KNO voor een 
recept.

Enige maanden na het plaatsen van de buisjes
Na enkele maanden, soms pas na een jaar, groeit het buisje spontaan 
uit het trommelvlies, het gaatje sluit zich meestal vanzelf.
Als hierna weer klachten optreden, kan het nodig zijn de behandeling 
te herhalen.



Hebt u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u 
ons bellen.

Poli KNO
Tel. 0344 67 40 58

Afdeling kind en jeugdzorg B5
Tel. 0344 67 46 71

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. 0344 67 49 11
Fax 0344 67 44 19 
www.zrt.nl


