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Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van

herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor

herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor

worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een

worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een

insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het

insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het

vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst

vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst

zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in

het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van

het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van

het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is.

het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is.

Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind

Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind

goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige

goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige

van de kinderafdeling jullie halen.

van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en

eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te

eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te

voorkomen.

voorkomen.
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Bij pijn mag je je kind zo nodig een pijnstiller geven, maximaal elke

Bij pijn mag je je kind zo nodig een pijnstiller geven, maximaal elke

6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen).

6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen).

Aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien dit nabloeding
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kan bevorderen.

kan bevorderen.
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 Gedurende de eerste dagen kan er nog wat vocht uit het oor lopen.
Indien dit langer dan 1 week duurt of indien het vocht etterig is of
slecht ruikt, dien je met ons of met je huisarts contact op te nemen.

 Gedurende de eerste dagen kan er nog wat vocht uit het oor lopen.
Indien dit langer dan 1 week duurt of indien het vocht etterig is of
slecht ruikt, dien je met ons of met je huisarts contact op te nemen.

 Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie
of oorloop veroorzaken.

 Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie
of oorloop veroorzaken.

 Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.

 Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.

 Zwemmen is de eerste 3 weken te vermijden.

 Zwemmen is de eerste 3 weken te vermijden.

 De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is
pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.

 De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is
pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.

 Bij thuiskomst mag jouw kind wat drinken (liefst starten met een
kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals
water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht
verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste
dagen eet je kind best geen warme gerechten.

 Bij thuiskomst mag jouw kind wat drinken (liefst starten met een
kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals
water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht
verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste
dagen eet je kind best geen warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit

geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam,

geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam,

doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te

doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te

houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in

houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in

geval van een nabloeding.

geval van een nabloeding.

Een controleonderzoek op de raadpleging is gepland. Indien u hiervoor nog

Een controleonderzoek op de raadpleging is gepland. Indien u hiervoor nog

geen afspraak heeft, gelieve één te maken op het nummer 011 69 95 22.

geen afspraak heeft, gelieve één te maken op het nummer 011 69 95 22.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het
nummer 011 69 95 22, op de dienst spoedgevallen
011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het
nummer 011 69 95 22, op de dienst spoedgevallen
011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.
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