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Nazorg buisjes en/of ‘oren’ doorprikken













Vlak na de ingreep kan er wat slijm of bloed in de gehoorgang zichtbaar zijn.
Soms heeft uw kind oorpijn na de ingreep.
Uw kind mag na de ingreep alles eten en drinken.
De dag na de ingreep mag uw kind weer naar school.
Als de ‘oren’ zijn doorgeprikt groeien de gaatjes meestal na ca. vier dagen weer dicht.
Als er buisjes geplaatst zijn is het beter dat er geen water direct in het oor komt, er kan
een loopoor ontstaan als water door het buisje in het middenoor komt. Meestal gaat een
loopoor na enkele dagen vanzelf over. Is dit niet het geval, dan kunt u contact opnemen
met uw KNO-arts voor oordruppels.
Bij beide ingrepen de eerste drie à vier dagen tijdens het douchen een watje, met wat
vaseline er aan, in het oor doen om de oren droog te houden.
Uw kind mag de eerste twee weken na de ingreep niet zwemmen.
Bij regelmatig terugkerende klachten na het zwemmen kunt u eventueel oordopjes laten
aanmeten bij een gehoorapparatenwinkel. Dit kunt u 3 weken na de ingreep laten doen.
Trommelvliesbuisjes groeien vanzelf uit het trommelvlies, gemiddeld na een half jaar.
Soms liggen ze dan los in de gehoorgang of vindt u ze in bed. In de meeste gevallen is
het niet nodig om dan opnieuw buisjes te laten plaatsen.
Na 2 weken volgt een telefonische belafspraak. In dit gesprek wordt gevraagd hoe het
met uw kind gaat en of u nog behoefte heeft aan een poliklinische afspraak. In enkele
gevallen kan het zijn dat de KNO-arts toch een controle afspraak met u maakt voor uw
kind.
□ telefonisch
datum:……………………………tijd:…………………………
□ poliklinisch




datum:……………………………tijd:…………………………

Bij problemen binnen 24 uur kunt u contact opnemen met het ziekenhuis.
- Tijdens kantooruren met de poli KNO,  (036) 868 8821.
- ‘s Avonds en ‘s nachts met de Spoedpost,  (036) 868 8811.
Bij pijn mag u paracetamol geven volgens onderstaande tabel.
Zetpillen of tabletten
Dosering per
Gewicht in
Paracetamol
dag
Kg
5 – 7,5
120 mg
3
7,5 – 10

240 mg

3

10 – 15

300 mg

3

15 – 20

360 mg

3

20 – 30

500 mg

3

30 – 40

740 mg

3

40 - 50

1000 mg

3

Zetpillen of tabletten
Dosering per
Gewicht in
Paracetamol
dag
Kg
50 – 75
1000 mg
3
> 75

1000 mg

3
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