Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

TROMMELVLIESBUISJES
VOLWASSENEN

Binnenkort wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis voor het plaatsen
van trommelvliesbuisjes.
In deze folder leest u over de werking van het oor en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft
met uw arts. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO
als u vragen heeft. Lees deze folder goed door.
ZWANGER OF ZWANGERSCHAPSWENS
Bent u zwanger of bent u misschien zwanger? Vertel dit aan uw behandelend
arts. De arts bespreekt dan met u of de operatie kan doorgaan.
HOE WERKT HET OOR?
Als u begrijpt hoe het oor werkt, begrijpt u ook waarom u een trommelvliesbuisje krijgt. Aan de buitenkant bestaat het oor uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang. Deze eindigt bij het trommelvlies. Geluidsgolven laten het
trommelvlies trillen via de gehoorgang. Deze trillingen worden via de gehoorbeentjes overgebracht naar het binnenoor. Het binnenoor bestaat onder
andere uit het slakkenhuis. In het slakkenhuis zitten gevoelige zenuwen die het
geluid via de gehoorzenuw naar de hersenen leiden.

bron: hoorzaken.nl
Het middenoor
Het middenoor is een kleine met lucht gevulde holte, waarin drie kleine gehoorbeentjes zitten. Het middenoor is met de buis van Eustachius verbonden
met de neus-keelholte. Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even
open en laat wat lucht door. Hierdoor blijft de luchtdruk in het middenoor
gelijk aan de luchtdruk buiten het oor.
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Verstopte buis van Eustachius
Door ontstekingen in de neus, neusbijholten, een te grote neusamandel of te
nauwe buis van Eustachius kan de buis van Eustachius niet meer goed opengaan om lucht door te laten. Er ontstaat dan een onderdruk in het middenoor.
Hierdoor gaat het middenoor te veel slijm of vocht produceren. Omdat dit niet
goed kan weglopen naar de neus-keelholte, kan het geluid niet meer goed
worden overgebracht. U hoort dan minder goed.
WELKE KLACHTEN HEEFT U VOOR HET PLAATSEN VAN
TROMMELVLIESBUISJES?
• Vaak zijn de klachten in het begin vrij vaag. Meestal heeft u een
drukgevoel in de oren en soms kunt u zich minder goed concentreren.
• Uw gehoor kan verminderd zijn. Dit kan wisselen. Tijdens verkoudheid is het
gehoor bijvoorbeeld vaak wat slechter.
• Duurt het gehoorverlies langer, dan kunnen er problemen ontstaan.
• De verschijnselen zijn te vergelijken met klachten die veel mensen
hebben in een vliegtuig of in de bergen.
WAT WORDT ER GEDAAN VOORDAT U TROMMELVLIESBUISJES KRIJGT?
Voordat iemand trommelvliesbuisjes krijgt, worden eerst eventuele infecties
behandeld. Een te grote neusamandel moet met een operatie worden verwijderd. Als er geen verbetering optreedt, kan uw KNO-arts besluiten een trommelvliesbuisje te plaatsen.
DE DAG VÓÓR DE OPERATIE
De dag voor de opname kunt u tussen 13.30 en 14.00 uur bellen met de afdeling Opname 0344-674066. Zij geven door op welke tijd u op de afdeling
Dagbehandeling wordt verwacht.
DE DAG VAN DE OPERATIE
• Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Hij of zij zal u
die dag begeleiden en geeft u verdere instructies.
• Vóór de behandeling krijgt u medicijnen en wordt u gevraagd een
operatiejasje aan te trekken.
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DE OPERATIE
Het plaatsen van de trommelvliesbuisjes gaat als volgt:
• U wordt onder narcose (verdoving) gebracht.
• Er wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt.
• Het slijm of vocht wordt uit het middenoor gezogen.
• Er wordt een klein buisje van kunststof geplaatst in het gaatje. Omdat er
lucht door het buisje kan, ontstaat er weer een normale luchtdruk in het
middenoor. Hierdoor gaan het slijmvlies en de buis van Eustachius weer
normaal functioneren.
Deze behandeling vindt plaats op de operatiekamer en duurt ongeveer 10 tot
15 minuten.
NA DE OPERATIE
Na de behandeling komt u terug op de afdeling Dagbehandeling. Hier kunt u
rustig uitslapen. Als u zich goed voelt, krijgt u te eten en te drinken. Kort daarna mag u naar huis.
VERVOER NAAR HUIS
Omdat u narcose heeft gehad, kunt u niet zelf autorijden of actief deelnemen
aan het verkeer. Het is handig om vooraf te regelen dat iemand u komt ophalen.
WEER THUIS
• Na de operatie heeft u weinig tot geen pijn. U kunt wel de eerste uren wat
last hebben van duizeligheid of oorsuizen. U mag alles weer doen zoals u
gewend bent.
• U kunt gewoon douchen en uw haren wassen.
• De volgende dag kunt u weer gaan werken.
• Heeft u langer dan drie dagen een loopoor? Bel dan in de ochtend naar de
polikliniek KNO. U krijgt dan een recept voor oordruppels. U hoeft hiervoor
niet eerst de huisarts te bellen.
• Het is raadzaam om in de eerste week na de operatie voorzichtig te zijn met
water. Daarna mag u alles weer, ook zwemmen. Maar u mag niet duiken.
Wilt u toch duiken? Laat dan bij de audicien een afsluitend oordopje op
maat maken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
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AFSPRAAK VOOR CONTROLE
U krijgt een afspraak mee voor een controle. Deze is zes weken of een half jaar
na de operatie. Dit wordt bepaald door de behandelend arts.
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 meestal vanzelf.
• Krijgt u hierna opnieuw klachten, dan kan het nodig zijn de behandeling te
herhalen.
ZIJN ER RISICO’S VERBONDEN AAN DE OPERATIE?
Bij elke operatie, hoe klein ook, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld
een infectie. Maar de kans op complicaties is heel klein. Soms heeft u direct na
de ingreep wat duizeligheidsklachten of oorsuizingen. Het komt zelden voor
dat het trommelvlies geopend blijft (perforatie) nadat de buisjes zijn uitgegroeid.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.
De medewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie.
AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.
KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO)
0344-674058
Van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 8.30-12.00 uur en van
‘s middags 13.00-16.30 uur.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts.
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

