
Wassen en douchen 

Het oor van uw kind kan er nog wat bebloed 
uitzien. U kunt de oorschelp zo nodig 
schoonmaken met een natte washand, maar 
ga niet met wattenstokjes in de gehoorgang! 
Uw kind kan douchen, maar richt de 
douchekop niet op de oren. In bad gaan kan 
ook, maar laat uw kind niet met het hoofd 
onder water gaan. Wees voorzichtig met zeep, 
shampoo en badschuim; de buisjes kunnen 
daardoor verstopt raken. U kunt wel het haar 
wassen; stop dan een watje met vaseline in de 
oren.  
 
Niet blazen 

Na het plaatsen van de buisjes mag uw kind 

twee weken geen blaasinstrumenten bespelen, 

ballonnen opblazen of andere activiteiten doen 

waarbij hard geblazen moet worden. 

 
Pijn 

Geef uw kind pijnstilling volgens het 

voorschrift voor de eerste drie dagen. Dit 

bevordert ook het genezingsproces. 

Geef beslist geen Aspirine of Chefarine. 

 

Herstelperiode 

Uw kind kan gewoon naar buiten en eten en 
drinken wat het wil. Uw kind heeft tijd nodig 
om te herstellen. U kunt zelf het beste 
beoordelen hoe snel uw kind herstelt en wat 
het wel en niet kan. Zwemmen kan in principe 
pas weer na twee weken, of zoals de arts met 
u afspreekt.  
 
 

Richtlijnen na inbrengen trommelvliesbuisjes  
(Kinderdagverpleging) 

Complicaties 
Als het oor langer dan drie dagen blijft 'lopen', 
neem dan contact op met de KNO-arts. 
Doorgaans zal deze antibiotica voorschrijven.  
 
Controle 

De controle door de KNO-arts vindt plaats na 
ongeveer 4 tot 8 weken. U maakt daarvoor 
zelf telefonisch een afspraak. De KNO-artsen 
zijn bereikbaar via 020 - 755 7029. 
 
Vragen en problemen 

De Kinderdagverpleging is overdag bereikbaar 
via telefoonnummer: 020 - 755 7116. 
's Avonds en 's nachts kunt u het ziekenhuis 
bereiken via 020 – 755 7000. Vraag dan naar 
de dienstdoende hoofdverpleegkundige. 
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Opmerkingen over deze folder  

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat 

graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via 

voorlichting@zha.nl. 


