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Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze 
brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten,  dan zijn de medewerkers en 
artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk. 

Nacontrole
Na de ingreep voor ontslag komt de behandelend arts 
nog even langs bij je kind op de ontwaakzaal of op de 
kamer en controleert hij/zij of alles in orde is. 

We raden aan om 1 week na de ingreep een afspraak 
vast te leggen bij je NKO-arts, huisarts of kinderarts 
voor een controleonderzoek. PEDIATRIE

POSTOPERATIEVE 
ZORGEN BIJ KINDEREN 
na het plaatsen van buisjes 

Ons team

Dienst NKO
Secretariaat NKO 09 364 84 62
Route 61

Dr. Y. Callier   09 364 84 10
Dr. K. David   09 364 84 63
Dr. R.-A. Desterbeck 09 364 84 12

Verpleegafdeling Pediatrie
09 364 87 70
Route 109

Afdeling Spoedgevallendienst
09 364 85 55
Route 112



Inleiding

Beste ouder(s),

Je kind werd vandaag in ons ziekenhuis 
opgenomen voor een ingreep bij 1 van onze  
NKO- artsen. 

Deze folder is specifiek samengesteld om de 
postoperatieve zorgen, die bij je kind 
noodzakelijk zijn na het plaatsen van buisjes, zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

Je vindt richtlijnen om de zorgen die na de 
ingreep in het ziekenhuis reeds gestart zijn, 
thuis zo goed mogelijk verder te kunnen zetten. 
Op deze manier kunnen we samen werken aan 
een goed herstel van je zoon of dochter. 

Wanneer je na het doornemen van deze folder 
nog vragen hebt, aarzel dan niet om de 
behandelend arts of de afdeling Pediatrie te 
contacteren.

Welke verzorging heeft  
je kind nodig?

HERSTEL

Na het plaatsen van buisjes worden er geen grote 
problemen verwacht.  

In het ziekenhuis heeft je kind reeds wat gedronken en 
gegeten. Bij thuiskomst is het aangewezen aanvankelijk 
met mate lichte voeding te geven om misselijkheid na de 
narcose te vermijden.  Bij aanhoudend braken moet je 
een arts verwittigen.

Tenzij anders afgesproken, zijn er geen specifieke 
nazorgen voor de oortjes vereist.

PIJN

De ingreep is niet pijnlijk dus waarschijnlijk zal je kind 
niet klagen over oorpijn. Wanneer het kind de dag van de 
ingreep wat koortsig of lastig is, kan je Paracetamol® of 
Ibuprofen® geven onder de vorm van siroop of zetpil. We 
verwachten nadien geen problemen meer.

Wat is belangrijk voor 
mama en papa?

SLIJMERIG VOCHT

Het is mogelijk dat er wat slijmerig vocht uit de oortjes 
loopt gedurende 2 à 3 dagen na de ingreep.  Indien 
langduriger neem je best contact op met de 
behandelend arts.  Wat bloedbijmenging hoeft niet 
verontrustend te zijn.

GEEN WATER IN DE OREN

Na het plaatsen van buisjes mag er geen water in de 
oren komen, bijvoorbeeld tijdens het wassen, in het 
zwembad. Je schaft hiervoor best oordopjes aan voor 
je kind. 

TIJDSDUUR AANWEZIGHEID BUISJES

De geplaatste buisjes blijven meerdere maanden in 
het trommelvlies zitten.  Het is zelfs meestal de 
bedoeling dat ze 1 tot 2 jaar ter plaatse blijven. De 
buisjes zullen meestal spontaan loskomen uit het 
trommelvlies. Het gaatje dat na het verlaten van de 
drain in het trommelvlies aanwezig is, zal na enige tijd 
vanzelf sluiten.


