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Trommelvliesbuisjes
Het plaatsen van
trommelvliesbuisjes bij kinderen

PATIËNTENINFORMATIE

Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het
plaatsen van trommelvliesbuisjes. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen en aan de hand van de tekeningen uw kind alvast
voor te bereiden op de behandeling.
Algemeen
Trommelvliesbuisjes zijn buisjes die in het trommelvlies geplaatst worden
om een directe verbinding te maken tussen de gehoorgang en het
middenoor waardoor de lucht weer vrij in het middenoor kan toetreden.
Daardoor worden de problemen die ontstaan door de verstopte buis
van Eustachius voorkomen. Kinderen met slechthorendheid als gevolg
van vocht in het middenoor en kinderen met telkens terugkerende
middenoorontstekingen en oorpijnklachten komen in aanmerking voor
trommelvliesbuisjes.

Wat vervelend dat je vaak verkouden bent en pijn in je oortjes hebt.
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Doel van de operatie
Door een buisje in het trommelvlies te plaatsen wordt een directe
verbinding gemaakt tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor
kan de lucht weer vrij in het middenoor komen. De ingreep vindt plaats
in dagbehandeling. Uw kind verlaat dus dezelfde dag het ziekenhuis
weer.
Omdat het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is het
mogelijk dat een arts in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar
tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld arts.

De dokter heeft in je oortjes gekeken
en heeft gezien dat ze ontstoken zijn.
Daarom gaat de dokter er buisjes in zetten.
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Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal een aantal
voorbereidingen nodig, dit wordt ook wel preoperatieve screening
genoemd. Daarom bezoekt u samen met uw kind vooraf het spreekuur
van de anesthesioloog.
Voor de operatie mag uw kind een bepaalde tijd niet eten of drinken. uw
kind moet nuchter zijn. U wordt hierover nog geïnformeerd met een brief
van de afdeling Bureau Opname waarin staat vanaf wanneer uw kind
nuchter moet zijn. Wat nuchter inhoudt, leest u in de folder Anesthesie.
Op de ochtend van de operatie moet u uw kind temperaturen. Indien
uw kind zich niet lekker voelt of koorts (38,5°C of hoger) heeft, moet u dit
melden bij de opname.
Indien uw kind een inenting heeft gehad of in contact is geweest met
kinderen met mazelen, roodvonk, waterpokken of de bof, meldt u dit
dan voorafgaand aan de operatie. Bij twijfel kunt u contact met ons
opnemen. Mogelijk moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
Op de verpleegafdeling worden nog een aantal gegevens van uw kind
genoteerd. Zorg dat uw kind makkelijke kleding aan heeft.
Tijdens de dagbehandeling mogen twee ouders of verzorgers aanwezig
zijn (geen broertjes of zusjes). Eén van de ouders mag het kind naar
de operatiekamer begeleiden en blijft daar aanwezig bij het in slaap
brengen. Voordat de operatie begint, verlaat u de operatiekamer.
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Nu moet je een dag naar het ziekenhuis.
Je wordt weggebracht, maar papa of mama gaat mee.

Natuurlijk mag je een beer, een pop, of speelgoed meenemen.
Mama of papa trekt gemakkelijke kleding bij je aan.
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Dan ga je naar de dokter. Bij hem mag je in een kapje blazen.
Dat ruikt niet zo lekker en je krijgt er ook slaap van.
Na de operatie
Als uw kind goed wakker is, wordt het weer naar de verpleegafdeling
teruggebracht. De verpleegkundige bepaalt wanneer uw kind naar huis
kan. Dit kan enkele uren duren.
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Als je wakker wordt lig je in een bedje en mama of papa
is dan weer bij je. Je krijgt nog wat limonade te drinken.

Als je een poosje geslapen hebt, mag je weer naar huis.
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Nabehandeling
Ongeveer acht weken na de operatie komt u met uw kind op de
polikliniek terug voor controle. U krijgt een afspraak mee bij het naar
huis gaan.
Adviezen voor thuis
Het is verstandig om uw kind de eerste drie dagen de neus niet te laten
snuiten, ophalen mag wel. De oren moeten een week droog blijven (niet
zwemmen). Douchen en thuis in bad mag wel. Na een week mag uw
kind weer zwemmen. Als uw kind pijn in het oor krijgt na het zwemmen
of een loopoor ontwikkelt na het zwemmen is een preventieve zwemdop
een goede oplossing. Deze doppen kunnen aangemeten worden op de
polikliniek KNO.
Soms ontstaat er een loopoor na het plaatsen van de buisjes. Dit stopt
meestal vanzelf. Indien dit niet stopt kunt u bellen naar de polikliniek
Keel, Neus- en Oorheelkunde voor oordruppels (recept).
Meer informatie
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek,
een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen
informatie door te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de
operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.
Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie met
foto’s en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.
Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek
Keel-, Neus- en Oorheelkunde via (010) 291 22 70.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende
Hulp van ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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