VOCHT IN HET MIDDENOOR BIJ KINDEREN:
buisje in het trommelvlies of geen behandeling?
Heeft uw kind last van vocht in het middenoor? Deze Consultkaart kan u, uw kind en uw KNO-arts helpen om de keuze tussen een buisje in het
trommelvlies en geen behandeling (wel controle) te bespreken.
Let op: een buisje in het trommelvlies wordt vaak pas besproken als sprake is van een van de volgende drie situaties:
1. Uw kind heeft drie maanden of langer last van vocht in het middenoor.
2. Door het vocht in het middenoor kan uw kind minder goed horen.
3.	Door het vocht in het middenoor is uw kind mogelijk minder goed in taal en spreken of heeft hij mogelijk problemen met de dingen die hij op een
dag doet, zoals school, sport en spelen.

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

BUISJE IN HET TROMMELVLIES

GEEN BEHANDELING (WEL CONTROLE)

Hoe werkt de
behandeling?

−
−
−
−

− Meestal worden de klachten na een tijdje vanzelf beter.
−	U gaat iedere drie tot zes maanden met uw kind naar de KNO-arts om het gehoor te
controleren.
− Dit doet u totdat het gehoor van uw kind weer normaal is.

Uw kind gaat onder narcose.
De KNO-arts plaatst een klein buisje in het trommelvlies.
De operatie duurt ongeveer tien minuten.
Uw kind mag dezelfde dag nog naar huis.

Wat is het resultaat van de
behandeling?

− Het gehoor van uw kind is bijna altijd meteen beter.
− Uw kind heeft waarschijnlijk minder vaak oorpijn.
−	De klachten van uw kind kunnen na een tijdje terugkomen. De KNO-arts kan dan opnieuw
een buisje in het trommelvlies plaatsen.

− De klachten van uw kind verbeteren niet meteen.
− De klachten worden meestal vanzelf steeds een beetje minder.
−	Duurt dit te lang? Dan kunt u er alsnog voor kiezen om een buisje in het trommelvlies te
plaatsen.

Doet de behandeling pijn?

Uw kind is tijdens de operatie onder narcose en heeft dan geen pijn.
Heeft uw kind ná de operatie pijn? Dan krijgt uw kind pijnstillers.

Niet van toepassing.

Wat zijn mogelijke
bijwerkingen van de
behandeling?

− Ongeveer 26 van de 100 kinderen (26%) krijgen een loopoor na de operatie.
−	Ongeveer 16 van de 100 kinderen (16%) krijgen een loopoor snel na de operatie. Dit
gebeurt dan binnen 4 weken.
−	Bij een loopoor kan ook bloed uit het oor komen. Loopoor kan goed behandeld worden
met oordruppels.
−	Bij 2 tot 3 van de 100 kinderen (2–3%) ontstaat er een gaatje in het trommelvlies na de
operatie. Heeft uw kind hier last van? Dan kan het gaatje met een operatie worden
dichtgemaakt.
−	Er is een kleine kans dat uw kind klachten krijgt door de narcose, zoals misselijkheid, braken
en/of koorts.

− De klachten van uw kind verbeteren meestal niet heel snel.
−	Als uw kind lang slecht hoort, kan hij een taal- en spraakachterstand krijgen. Ook kan hij
gedragsproblemen krijgen.
− Zolang uw kind vocht in het middenoor heeft, is er een kans dat hij oorpijn heeft.

Wat is de kans dat klachten
terugkomen en de
behandeling opnieuw
moet?

De meeste buisjes vallen na ongeveer één jaar vanzelf uit. Ongeveer 20 van de 100 kinderen
(20%) heeft dan een nieuw buisje nodig. Hoe jonger uw kind is, hoe groter de kans dat de
klachten terugkomen.

Hoe jonger uw kind is, hoe groter de kans dat de klachten terugkomen.

De Consultkaart Vocht in het middenoor bij kinderen is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.

2017.01

Is uw kind vaak verkouden of heeft uw kind vaak last van een verstopte neus? Dan kan het
helpen als de KNO-arts ook de neusamandel verwijdert.

