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De dagen voor de ingreep


Het uur wanneer u zich moet aanmelden zal worden doorgebeld
enkele dagen voor de ingreep. Soms wordt u dit meegedeeld
tijdens een voorgaande raadpleging bij de NKO-arts.



Is uw kind ziek (koorts boven 38°C of loopoortjes), dan verwittigt
u zowel de arts als het ziekenhuis. Ziekenhuis: 015/50.59.82
(enkel overdag bereikbaar), de NKO-arts: 015/50.47.73
(raadpleging NKO Imeldaziekenhuis Bonheiden).



Contactgegevens van de NKO-artsen:
- Dienst nko van het Imeldaziekenhuis 015/50.47.73
- Dr. Sauer: 015/22.32.28 (privé), nko.sauer@gmail.com
- Dr. Heulens: 016/60.94.24 (privé), hilde.heulens@imelda.be
- Dr. Peeters: nathalie.peeters@imelda.be
- Dr. Van Becelaere:015/123.006 (privé),
tine.van.becelaere@imelda.be
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Voor de ingreep


Uw kind mag de dag van de ingreep niet ziek zijn (koorts boven
38° of loopoortjes), een verkoudheid is geen probleem.



Nuchter vanaf middernacht (ook GEEN water meer drinken).



Medische vragenlijst (groene documenten) volledig ingevuld
meebrengen.

De ingreep zelf
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Aanmelden aan de OPNAME (meest linkse loket aan de
hoofdingang).
Altijd op tijd aanmelden.
Algemene anesthesie.
Eén ouder of begeleider mag bij het kind blijven tot in de
operatiezaal. Als het kind slaapt, blijft u even wachten in het
wachtzaaltje. Vlak na de ingreep kan u terug bij uw kind komen.
De ingreep is pijnloos.
Dagopname (’s middags komt de dokter langs, in de vroege
namiddag kan je naar huis) .



Uw kind krijgt iets te drinken en eten in het ziekenhuis nadien.















Uw kind kan de dag na de ingreep naar de kinderopvang of
school.
De eerste dagen kan er wat bloed uit het oortje komen. Het kind
zal hier geen last van hebben.
5 dagen druppeltjes in de oren doen.
Tot aan de controleraadpleging niet zwemmen en opletten met
badwater.
Ongeveer 14 dagen na de operatie wordt u voor een
controleraadpleging verwacht.
Na de controleraadpleging kan uw kind zwemmen, maar niet
dieper dan 50 cm met het hoofd onder water. Zo wel gewenst,
vb. volgen zwemles, oordoppen dragen.
Oordoppen op maat: hoorapparatenwinkel. Kostprijs: rond 70
euro.
Oordoppen niet op maat: apotheek
De voorkeur gaat toch uit naar op maat gemaakte oordoppen.
Voor een baby waarbij de oren nog snel groeien en bij kinderen
die nog niet kunnen zwemmen is dit meestal niet nodig. Voor
een groter kind dat zwemles volgt, zijn op maat gemaakte
oordoppen wel nodig.
Altijd opletten met water in bad!
6 maanden na de ingreep wordt u opnieuw voor een
controleraadpleging verwacht.

Veel gestelde vragen


Is de operatie pijnlijk? Neen, helemaal niet. Er kan wel een
aantal dagen wat bloederige oorloop zijn, doch doet dit geen
pijn.



Hoe en wanneer komen buisjes eruit? Trommelvliesbuisjes
vallen er vanzelf uit. Soms vinden de ouders dit buisje, soms ook
niet.
Buisjes zijn qua vorm zodanig gemaakt dat ze gemiddeld na één
jaar vanzelf uit het oor groeien. Soms krijgt de patiënt weer
klachten, omdat de buis van Eustachius bijvoorbeeld nog niet
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Na de ingreep

helemaal volgroeid is. Dan zijn nieuwe buisjes nodig. Om deze
reden komt u best één jaar na het plaatsen van de buisjes op
controle.


Wat als er toch water in loopt?
Dan kunnen er twee dingen gebeuren:
1: Niets
2: Het oor begint te lopen: bij oorloop, gedurende 7 dagen
druppelen met Ciloxan. Een voorschrift kan verkregen worden bij
de huisarts. Indien gewenst kan een controle afspraak voorzien
worden. Absoluut een waterverbod aanhouden!
Als het oor na 7 dagen blijft lopen ondanks de druppeltjes, neemt
u best contact op met uw nko-arts.



Wat moet je doen als je een buisje vindt?
Dit mag weggegooid worden.



Mag je vliegen met buisjes?
Zeker, vliegen is geen probleem: Kinderen met buisjes hebben
geen last tijdens vliegen omdat de druk in en buiten hun oren
hetzelfde blijft.
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Indien u vragen en/of opmerkingen heeft betreffende deze
informatie, gelieve uw arts te contacteren.
LET OP: De informatie hierboven is de beschrijving in grote
lijnen. Dit kan in uw specifiek geval anders verlopen dan hetgeen
hierboven werd beschreven.
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