Trommelvliesbuisjes
voor kinderen
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Vocht achter het trommelvlies veroorzaakt bij kinderen vaak oorpijn en
slechthorendheid. Vanwege deze klachten heeft de KNO-arts besloten om
trommelvliesbuisjes bij uw kind te plaatsen. Dit zijn heel kleine buisjes, niet
groter dan een speldenknop, die in het trommelvlies geplaatst worden
onder narcose. Het buisje maakt een opening in het trommelvlies, zodat het
vocht afgevoerd kan worden. Door het buisje kan er ook lucht in de holte
(middenoor) achter het trommelvlies komen. Het slijmvlies van het middenoor
wordt daardoor rustig en zal minder vocht produceren. Het oor kan dan weer
normaal functioneren.
Het buisje kan enkele maanden tot zelfs enkele jaren blijven zitten. Het valt er
daarna uit en het gaatje sluit meestal vanzelf. Soms moeten er opnieuw buisjes
worden geplaatst, omdat de klachten terugkomen.

Voorbereiding
Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op wat er komen gaat. Als
uw kind weet wat er gaat gebeuren, kan uw kind de ingreep achteraf beter
verwerken. U kunt het beste beetje bij beetje vertellen wat er gaat gebeuren.
Sommige dingen zult u een paar keer moeten vertellen voor uw kind het
helemaal kan bevatten. Het is van belang om uw kind zowel op de vreemde
omgeving voor te bereiden als op de behandeling.
Bij de bibliotheek zijn verschillende boekjes te leen die u kunt gebruiken bij
de voorbereiding van uw kind op de opname. In onze folder ‘Welkom op de
Kinderdagbehandeling’ vindt u ook meer informatie hierover.
Op de polikliniek KNO krijgt u ook een dvd mee naar huis om samen met uw
kind te bekijken. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de dvd samen met
uw kind en de medisch pedagogisch zorgverlener te bekijken. Zij geeft uitleg
over wat er gaat gebeuren en laat de materialen zien die uw kind in de film en
dus ook tijdens de opname tegenkomt. Denkt u hierbij aan een narcosekapje,
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spuitje, infuus, enzovoorts. Daarna bekijkt u samen de afdeling en de bedden,
zodat u en uw kind weten waar het wordt opgenomen. Heeft u belangstelling
voor deze voorbereiding, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medisch pedagogisch zorgverleners.
Bij vragen of problemen met het voorbereiden, kunt u altijd contact opnemen
met de afdeling Kinderdagbehandeling. Het telefoonnummer vindt u achterin
deze folder. Het kan zijn dat u samen met uw kind van te voren de afdeling
wilt bekijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de pedagogisch
medewerkers van de Kinderafdeling.

De dag voor de ingreep
Voor de ingreep moet uw kind nuchter zijn. Dat betekent dat hij of zij vanaf
twaalf uur ‘s nachts, voorafgaand aan de operatie, niets meer mag eten
en drinken. We adviseren u om zelf ‘s ochtends wel goed te eten, om te
voorkomen dat u onwel wordt.

Meenemen bij opname
Samen met uw kind kunt u een kleine koffer of tas inpakken met:
•
kleding die makkelijk zit;
•
pantoffels;
•
een knuffelbeest;
•
een leesboekje;
•
eventueel een drinkflesje.
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De dag van de opname
U meldt zich met uw kind op de Kinderdagbehandeling van Rijnstate Arnhem.
Daar heet een verpleegkundige u en uw kind welkom. Uw kind komt op een
kamer te liggen met andere kinderen bij wie ook buisjes ingebracht worden.
De verpleegkundige zal het opnamegesprek voeren. Hierin worden onder
andere vragen gesteld over allergie en medicijngebruik. Uw kind
wordt uitgelegd dat hij of zij onder narcose wordt gebracht door het blazen
in een kapje. Vervolgens krijgt hij of zij de voorbereidende medicijnen voor
de narcose. Meer hierover kunt u lezen in de folder Anesthesie, die u heeft
gekregen op de polikliniek KNO. Uw kind krijgt een armbandje om met zijn of
haar naam erop.

De operatie
Uw kind wordt naar de operatiekamer gebracht. De knuffel van uw kind mag
mee. U kunt samen met uw kind de operatiekamer ingaan. Daar wordt hij of zij
op een operatietafel gelegd. Met een kapje wordt uw kind in slaap gebracht.
Als uw kind slaapt, moet u de operatieruimte verlaten.
De buisjes worden geplaatst door de KNO-arts. Voordat de buisjes worden
geplaatst, wordt er eerst een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt en
zoveel mogelijk vocht uit de holte gezogen. De ingreep duurt ongeveer tien
minuten.
Na de operatie ligt uw kind een tijdje op de uitslaapkamer tot het een beetje
bijgekomen is uit de narcose. Dan wordt u geroepen en mag u bij uw kind.
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Terug op de afdeling
Uw kind kan een beetje pijn hebben. Ook is het mogelijk dat hij of zij een
beetje duizelig of misselijk is. Dit is een gevolg van de narcose en gaat snel
weer over. Er kan wat bloed of slijm zichtbaar zijn in de gehoorgang of er kan
nog wat vocht uit de oren lopen. Soms wordt er op de operatiekamer een watje
in het oor gestopt tegen het lekken. Terug op de afdeling slaapt uw kind soms
nog even.
U mag op de uitslaapkamer en de afdeling Dagbehandeling bij uw kind zijn.
Het is niet de bedoeling dat u uw kind wakker maakt. Als uw kind wakker is,
krijgt hij of zij limonade. Voor u is er koffie en thee op de afdeling. Als uw kind
er aan toe is, mag u samen naar huis.

Nazorg thuis
Geluiden kunnen na de operatie wat harder klinken. Daar moet uw kind weer
even aan wennen. Meestal heeft een kind na de ingreep geen pijn. Eventueel
mag u paracetamol geven. Uw kind mag de volgende dag gewoon weer naar
school als hij of zij zich goed voelt.
Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de operatie droog blijven. U
kunt de oren tijdens het douchen en haren wassen eventueel afdekken met
een propje vette watten.

Recept oordruppels
De eerste dagen na het plaatsen van buisjes kan er nog wat vocht uit de oren
komen. Als er sprake is van een loopoor (pus uit het oor) dan kunt u dit eerst
vijf tot zeven dagen aanzien. Als het daarna nog niet over is, kunt u contact
opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde voor oordruppels.
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Zwemmen
Na een week mag uw kind weer zwemmen. Ook van de kant afspringen
of duiken is toegestaan en uw kind mag gewoon meedoen met het A- of
B-diploma. Klaagt uw kind tijdens of na het zwemmen over oorpijn of heeft
hij of zij telkens na het zwemmen een loopoor, dan raden we aan om uw kind
voortaan oordopjes te laten dragen tijdens het zwemmen. Oordopjes kunt u
bij drogist of apotheek kopen. Ook kunt u oordopjes laten aanmeten bij een
audicien. Deze werken vaak het beste. Geef bij de audicien duidelijk aan dat uw
kind buisjes heeft.

Controle
De meeste kinderen knappen snel op na de ingreep. Een controleafspraak is
dan ook meestal niet nodig. Mocht uw kind toch nog klachten hebben, dan
kunt u binnen een jaar altijd rechtstreeks bij de KNO-arts terecht. Na een jaar
krijgt uw kind sowieso nog een oproep voor een controle.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op
met de behandelend arts van uw kind.

Telefoonnummers
Kinderdagbehandeling
Telefoonnummer: 088 - 005 6953
Kinderafdeling (‘s avonds en ‘s nachts)
Telefoonnummer: 088 - 005 8919
Polikliniek KNO-heelkunde
Telefoonnummer: 088 - 005 7780
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

