Trommelvliesbuisjes
Kinderen
Deze folder geeft u informatie over trommelvliesbuisjes bij kinderen. Het is goed u te
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.
Nuchter
Binnenkort wordt uw kind een paar uur in het ziekenhuis
opgenomen om trommelvliesbuisjes te laten plaatsen.
Voor deze ingreep moet uw kind nuchter zijn. Dit houdt
het volgende in:

Als de anesthesist u vraagt om weg te gaan, wacht u even
buiten de OK. Zodra uw kind op de uitslaapkamer is, mag
u er weer bij. U blijft dan tot uw kind goed wakker is.
Hierna gaat u samen met uw kind en een verpleegkundige
terug naar de zaal.




Van de ingreep zelf merkt uw kind niets. Zodra het wakker
wordt voelt het zich goed en mag alles weer eten en
drinken. Van het plaatsen van de buisjes zijn de kinderen
niet ziek. Als alleen buisjes zijn geplaatst, mag uw kind na
ongeveer 1,5 uur naar huis. Wij verzoeken u om bij uw
kind te blijven tot het naar huis mag. Soms worden
tegelijk met het plaatsen van buisjes, neusamandelen
verwijderd. Hier kunnen kinderen wat meer last van
hebben.





Na 0.00 uur mag uw kind niets meer eten.
Tot 6.00 uur ‘s morgens mag uw kind alleen water
drinken.
Na 6.00 uur ’s morgens mag uw kind niets meer
drinken.
Baby’s die flesvoeding krijgen, mogen na 2.00 uur ’s
nachts niet meer drinken.
Baby’s die borstvoeding krijgen, mogen na 4.00 uur ’s
nachts niet meer drinken.

Belangrijk: als u zich niet houdt aan bovenstaande
voorschriften, loopt u het risico dat de operatie niet
doorgaat. Bij niet nuchter zijn bestaat er namelijk gevaar
van verslikken tijdens de narcose.
De operatie
Op de dag van de operatie wordt u op de afgesproken tijd
verwacht in het ziekenhuis in Vlissingen. Op de afdeling
trekt uw kind zijn/haar pyjama aan en krijgt een
voorbereidend drankje en een zetpil. Daarna gaan de
kinderen met een verpleegkundige een voor een naar de
operatieafdeling. Een van de ouders of verzorgers kan
mee om aanwezig te zijn bij het in slaap maken van het
kind. Bij de operatiekamer (OK) worden u en uw kind
begeleid door een operatieassistent.
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Op de OK krijgt uw kind liggend de narcose toegediend via
een maskertje dat de mond en neus bedekt. Eerst wordt
een mengsel van zuurstof en eventueel narcosegas
toegediend waardoor uw kind wat slaperig wordt. Omdat
narcosegas onaangenaam ruikt , wordt de concentratie
geleidelijk opgevoerd. Het duurt dan ook enkele minuten
voordat uw kind slaapt.

Meenemen naar het ziekenhuis
Als u 's morgens met uw kind komt, wilt u dan het
volgende meebrengen:







Medicijnen die uw kind gebruikt.
Een gemakkelijk wasbare pyjama en de eigen zuigfles
of tuitbeker.
Een goed te reinigen pop of beer of iets dergelijks, dat
geeft uw kind een veilig gevoel.
Een extra hemdje of broekje. Er kan soms wat bloed
op de pyjama komen.
Wat te eten of te lezen voor uzelf. Koffie wordt
verzorgd door de verpleegkundige.

Praktische tips
 Medicijnen moeten ook de dag van opname
ingenomen worden (dit mag met een slokje water).
Als uw kind dagelijks medicijnen gebruikt voor COPD
in de vorm van spray of pufjes, moet u deze ook
toedienen op de ochtend van de ingreep. Neem alle
medicatie mee.
 Bereid uw kind zo goed mogelijk voor op de ingreep
door te vertellen wat er gaat gebeuren. Dit voorkomt
later problemen.
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Als uw kind de laatste drie weken voor de ingreep in
aanraking is geweest met een besmettelijke
kinderziekte (bijvoorbeeld waterpokken of rode hond)
neemt u dan contact met ons op.
Indien de ingreep niet kan doorgaan, wilt u dan zo
snel mogelijk de poli KNO van het ziekenhuis bellen
via de receptie (088 125 00 00). Mogelijk kunnen wij
dan nog een ander kind van de wachtlijst oproepen.
Na de ingreep kan er enkele dagen wat vocht uit de
oren komen. Als dit binnen één week niet stopt, moet
u contact opnemen met de KNO-arts.
Zes weken na de ingreep willen wij uw kind voor
controle op de polikliniek zien. U kunt daarvoor
telefonisch of fysiek een afspraak maken bij de
Afspraakcentrale (088 125 00 00).
Na het plaatsen van buisjes of het doorprikken van de
oren mag er de eerste twee weken geen water,
shampoo of zeep in de oren komen. Bij het wassen
van de haren kunt u de oren afdekken met
bijvoorbeeld plastic bekers of de oren dubbelvouwen.
Uw kind mag de eerste twee weken niet zwemmen.
Na twee weken mag uw kind wel weer zwemmen,
echter liever in de zee dan in chloorwater. Uw kind
mag eventueel duiken of onder water zwemmen,
tenzij dit pijnklachten geeft.
Het is niet toegestaan andere kinderen dan het
patiëntje mee te nemen naar de operatiekamer op de
dag van de ingreep, wel mogen ze meekomen bij het
brengen en/of halen.
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Tot slot
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet
volledig is. Heeft u na het lezen van de informatie of na de
ingreep nog vragen, dan kunt u tijdens kantoortijden
contact opnemen met de polikliniek KNO via de receptie
van het ziekenhuis (088 125 00 00). Ook in het geval van
spoed belt u met de receptie van het ziekenhuis.
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