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• De eerste week wordt water in de oren best  
 vermeden, dus geen zwemmen en opletten bij  
 douchen of baden. Duiken moet vermeden worden  
 zolang de trommelvliesbuisjes aanwezig zijn.  
 Een vliegtuigreis daarentegen vormt geen enkel 
 probleem.  

• Na 1 week gebeurt een controle consultatie bij de  
 behandelend arts, die nadien 3-maandelijks wordt  
 herhaald. 

• Een diabolo wordt spontaan uitgestoten na  
 ongeveer 9 maanden. Dit verloopt meestal onop- 
 vallend, en vaak wordt de diabolo niet teruggevonden.   
 Het is wel mogelijk dat vanaf dit ogenblik opnieuw  
 oorklachten ontstaan: oorpijn, gehoorsverlies. In  
 dit geval is een nazicht aangewezen; soms dienen  
 meermaals diabolo's te worden herplaatst. 

Complicaties
Het plaatsen van diabolo's is bijzonder veilig, en 
schade aan het oor is dan ook extreem zeldzaam. 
Een kindje met diabolo's kan wel eens een loopoor 
krijgen. Dan zal het oor op de consultatie worden 
gereinigd, en wordt een oordruppel voorgeschreven.  
Bij een hardnekkig loopoor wordt ook soms een 
antibioticum voorgeschreven (al dan niet op basis 
van een wisser van de oorloop); zeldzaam wordt 
overgegaan tot een adenotomie. 

Na het uitstoten van de diabolo's groeien de trom-
melvliesjes dicht. Evenwel blijft er in 1% van de  
patiëntjes toch een opening (trommelvlies- 
perforatie) bestaan. In dit geval moet water in het 
oor blijvend worden vermeden tot het trommelvlies 
volledig gesloten is. 
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Wat is een trommelvliesbuisje?
Een trommelvliesbuisje is een doorgankelijk buisje 
gemaakt van kunststof, ter grootte van een halve 
luciferkop (cfr foto). Er zijn verschillende typen die in 
vorm, kleur en afmeting kunnen variëren.

Voorbereiding van de ingreep
Na overleg met de behandelende arts heeft u inge-
stemd met een ingreep voor uw kind.  Omdat de in-
greep onder algemene narcose plaatsvindt, mag uw 
kind vanaf middernacht niet meer eten of drinken. 
Het innemen van medicatie wordt best met de arts 
besproken. Heeft uw kind de dag voor de ingreep 
koorts of erge hoest, dan neemt u best contact op 
met uw arts. Deze bekijkt dan of de ingreep kan 
plaatsvinden of best wordt uitgesteld.

Opname op de dienst daghospitalisatie
 • Opname tussen  07u00 en 07u30 uur in het  
  O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, Waregem.

 • De ingreep is voorzien in het operatie-kwartier,   
  in de loop van de voormiddag.

 • Het ontslag is voorzien rond de middag.

 • De volgorde wordt voornamelijk bepaald door de  
  leeftijd van de kinderen.

 • Kindjes worden in slaap gebracht door middel  
  van inhalatie. Er wordt een maskertje over de  
  neus en de mond geplaatst. Uw kind dient dan  
  een ballon op te blazen (dit kan wat stinken) en  
  na enige malen blazen zal uw kind in slaap vallen.  
  Eén van de ouders mag hierbij aanwezig blijven. 

 • Na de ingreep, die 10 à 15 minuten duurt, wordt  
  het kind terug bij de ouder gebracht die intussen  
  naar de ontwaak-ruimte werd begeleid.

 • De behandelend arts komt rond de middag langs  
  om wat uitleg te geven en te kijken of uw kind in  
  orde is om naar huis te vertrekken. 

Hoe wordt een trommelvliesbuisje 
geplaatst?
Onder volledige verdoving wordt er een klein sneetje 
in het trommelvlies gemaakt. Nadat het vocht uit het  
middenoor is gezogen, wordt het trommelvliesbuisje  
voorzichtig door dat sneetje geplaatst. Het ene 
uiteinde steekt in het middenoor terwijl het andere 
uiteinde zich in de gehoorgang bevindt.

  

Na de ingreep
 • Uw kind kan even wenen en woelig zijn vlak na  
  de ingreep.

 • Trommelvliesbuisjes plaatsen is niet pijnlijk, en  
  meestal is dan ook geen pijnstilling nodig. De  
  dag nadien kan uw kind reeds terug naar crèche,  
  school,…

 • De eerste dagen na de ingreep kan er nog wat  
  vocht uit het oortje komen. U hoeft zich hierover  
  geen zorgen te maken en kunt dit gewoon met  
  een uitgewrongen washandje afvegen. Indien uw  
  kind etterige  oorloop krijgt is het raadzaam de  
  arts te raadplegen, die dan druppels voorschrijft  
  voor in het oor. Soms wordt zo'n druppel ook  
  onmiddellijk voorgeschreven bij het ontslag uit  
  het dagziekenhuis. 

Hoe werkt het oor?  
Met onze oren kunnen we horen. Het oor is immers 
in staat om geluid (= lucht-trillingen) op te vangen via 
het trommelvlies. Deze trillingen worden vervolgens 
door de gehoorsbeentjes naar het slakkenhuis 
geleid. In het slakkenhuis bevinden zich haarcellen, 
die de geluidstrilling omzetten in een elektrisch 
signaal. Via de hoorzenuw loopt dit signaal naar de 
hersenen, alwaar het geluid pas echt gehoord wordt. 

Wanneer wordt een trommelvlies-
buisje geplaatst?
Trommelvliesbuisjes worden geplaatst, wanneer er 
een probleem bestaat in het middenoor. Het mid-
denoor is de ruimte achter het trommelvlies, waarin 
de gehoorsbeentjes zich bevinden. Normaalgezien 
wordt deze ruimte geregeld van verse lucht voor-
zien via de buis van Eustachius (= deze verbindt het 
middenoor met de neuskeelholte, en dient om het 
oor te 'klaren'). In sommige gevallen echter werkt 
de buis van Eustachius niet goed, en dan  krijgt het 
middenoor problemen met zijn luchtvoorziening. Dit 
gebeurt vooral bij kinderen. Het middenoor wordt 
ziek, en het resultaat hiervan kan zijn:

   (1) oorontstekingen: oorpijn, koorts, niet willen  
  liggen, hangerig

  (2) vocht-opstapeling in het middenoor: gehoors 
  verlies, vertraagde spraakontwikkeling, drukge- 
  voel in het oor 

  (3) chronische onderdruk in het middenoor waar- 
  door het trommelvlies intrekt: soms weinig klachten. 

Een trommelvliesbuisje wordt geplaatst wanneer 
één van bovenstaande afwijkingen wordt gevonden. 
Via het trommelvliesbuisje wordt het middenoor di-
rect voorzien van verse lucht vanuit de gehoorgang, 
waardoor het opnieuw gezond wordt. Een trommel-
vliesbuisje neemt dus eigenlijk de werking van een 
slecht functionerende buis van Eustachius over. 


