Trommelvliesbuisjes
bij volwassenen

Vlak achter het trommelvlies zit het middenoor, ook wel trommelholte genoemd. Deze
bevat lucht die wordt aangevoerd via de buis van Eustachius, die van de neus-keelholte
naar het oor loopt. Bij slikken en gapen gaat de buis even open, zodat de luchtdruk in
het middenoor even groot blijft als daarbuiten. Als de buis verstopt is door welke reden
dan ook, komt er geen lucht meer in het middenoor. Er ontstaat onderdruk en op den
duur vormt zich daardoor vocht in het oor. Het gehoor neemt daardoor af. Wie aan
deze aandoening lijdt, hoort datgene dat u hoort als u uw vingers in uw oren stopt. Het
vocht in het oor kan een waterige vloeistof zijn, maar vooral bij kinderen is het vaak
taai en slijmachtig.

Afspraak volwassenen
U wordt verwacht op:
..............................…...... dag …...................………... 20........ om ............ uur
 Bij polikliniek KNO in Gelre ziekenhuizen Zutphen, route 13.
 Bij polikliniek KNO in Gelre polikliniek Lochem.

Behandeling
Het vocht wordt afgezogen via een sneetje in het trommelvlies. Alleen afzuigen is zelden
voldoende. Er wordt daarom een diabolovorming buisje in het sneetje geplaatst. De
bedoeling hiervan is, dat er weer lucht in het middenoor kan komen. Het buisje neemt
dus tijdelijk de taak over van de buis van Eustachius.

Adviezen bij trommelvliesbuisjes
Hoe lang blijven de buisjes zitten?
Gemiddeld blijft een buisje 8 maanden zitten. Dan groeit het eruit en komt los in de
gehoorgang te liggen. Te zijner tijd valt het vanzelf uit het oor.

Mag je met buisjes zwemmen?
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Meestal geeft zwemmen geen probleem. Looporen komen regelmatig voor en moeten
behandeld worden. Meestal schrijft de KNO-arts oordruppels voor. Bij vaak voorkomen
van looporen kunnen dopjes worden gemaakt.
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Deze dopjes worden gemaakt door de assistente van de KNO-polikliniek. De kosten van
de dopjes (€ 5,00 per stuk/ € 10,00 per paar) worden niet door de verzekering vergoed.
De eerste twee weken na het plaatsen van de buisjes mag u niet zwemmen.

Waar moet u op letten?
Zorg ervoor dat er geen zeepwater (shampoo) in het oor komt. Om dat te voorkomen
kunt u bij douchen en baden een vet watje in het oor doen. Mocht een oor langer dan 4
dagen lopen, neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Vragen en afspraak maken
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust contact op met
Polikliniek-KNO. Ook kunt u daar terecht voor het maken van een afspraak met een
KNO-arts.

Gelre ziekenhuizen Zutphen
•
•

Maandag t/m vrijdag 08.30 -16.30 uur
Tel: 0575-592 802

Gelre polikliniek Lochem
•
•
•

Maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur
Bezoekadres: Zwiepseweg 105 te Lochem
Tel: 0575-744 300
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