PATIËNTEN
INFORMATIE
Nazorg bij kinderen na het
inbrengen van trommelvliesbuisjes

De ingreep bij uw kind heeft plaatsgevonden in dagbehandeling. Uw kind
mag nu weer naar huis. Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u adviezen geven over de nazorg van uw kind.
Na de operatie
Uw kind komt terug op de afdeling als het goed wakker is. Uw kind blijft nog
een poosje. De verpleegkundige geeft aan wanneer uw kind weer naar huis
mag.
Weer thuis
Een aantal dagen kan er vocht/bloed uit het oor komen. Indien dit langer
dan twee dagen aanhoudt, neemt u dan contact op met de poli
KNO.
Uw kind mag de eerste drie dagen de neus niet snuiten,
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ophalen van de neus mag wel. Snuiten geeft namelijk een verhoogde druk
op het trommelvlies. De eerste week moeten de oren droog blijven tijdens
het douchen/ baden. Dit kan het beste door vette watten in de oren te
stoppen.
Per vliegtuig reizen is geen bezwaar.
Pijnstilling
Bij thuiskomst uit het ziekenhuis mag uw kind ’s middags, indien er
pijnklachten zijn, een pijnstiller krijgen zoals met u besproken is door de
anesthesist.
Naar buiten
De dag na de operatie mag uw kind weer naar buiten.
Zwemmen
Na één week mag uw kind weer zwemmen.
Polikliniek controle
Na ongeveer acht weken komt u met uw kind weer terug op de polikliniek
voor controle.
Tot slot
−− De dag van de operatie kunt u de afdeling Dagbehandeling bereiken
van 07.15-19.00 uur via (010) 291 21 60.
−− De dag na de operatie kunt u bij vragen contact op nemen met de
polikliniek KNO op werkdagen van 08.00-16.30 uur via (010) 291 22 70.
−− Indien zich buiten deze tijden problemen voordoen kunt u contact
opnemen met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

T: (010) 291 19 11, E: info@maasstadziekenhuis.nl
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