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Neuspoliepen en 
trommelvliesbuisjes



Binnenkort zal uw kind een ingreep ondergaan 
waarvoor hij/zij een dag wordt opgenomen in het 
ziekenhuis. Deze folder geeft een overzicht van het 
verloop van zo’n dag. Indien u na het lezen nog 
vragen heeft mag u die zeker stellen aan de arts of 
een verpleegkundige.

‘S OCHTENDS
Belangrijk is alvast dat uw kind nuchter moet zijn. De 
richtlijnen hierover vindt u terug op de preoperatieve 
vragenlijst.

• Ga naar de inschrijvingsbalie in de inkomhal. Schrijf 
je kind in met de KIDS ID-kaart (of ISI+) + de kaart 
van de verzekering

• Ga naar pediatrie B5 en meld jullie aan aan de 
balie. De verpleegkundige zorgt voor de opname

• De operatiezaal is op D4, één ouder mag mee bij 
kinderen jonger dan 15 jaar. Bij sommige dringende 
ingrepen mag er geen ouder mee naar binnen

Even voor de ingreep krijgt uw kind pre-medicatie. Hij/
zij wordt daar een beetje slaperig van en mag dus niet 
meer rondlopen. Afhankelijk van het gewicht en de 
leeftijd wordt de medicatie rectaal of oraal toegediend. 
Doe de bedsponden omhoog als uw kind in bed ligt.

NAAR DE OPERATIEZAAL
Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier, 
duid dit vooraf aan op de vragenlijst. U mag bij uw kind 
blijven tot uw kind onder narcose is.

Er wordt een infuus geplaatst via een katheter in 
de hand of in de voet, zo wordt er extra vocht en 
pijnstilling toegediend.



NA DE OPERATIE
Na de ingreep komt uw kind terug naar de afdeling 
pediatrie.

Uw kind zal nog moe en misschien wat verward en 
verdrietig zijn. Het is belangrijk om nu goed te rusten.

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de 
verpleegkundige mag uw kind wat drinken. Eerst een 
beetje water, als het kind niet misselijk is volgt wat 
aangepaste voeding.

Gaat alles goed en heeft uw kind kunnen plassen, dan 
komt een verpleegkundige het infuus verwijderen.

Later op de dag komt de dokter langs om uitleg te 
geven over het verloop van de operatie. De nodige 
attesten voor school en uw werk worden ingevuld.

De dokter zegt dan ook wanneer jullie naar huis mogen 
en of een eventuele controleafspraak nodig is.



BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN

• De woning verlaten mag
• Maar doe rustig aan, niet rennen, niet springen, ...
• Vermijd warmte: niet in de volle zon komen, geen 

warme douche of bad
• Geef uw kind de eerste dag licht-verteerbare 

voeding te geven
• Geef indien nodig ‘s avonds nog een pijnstiller

TROMMELVLIESBUISJES

Wat zijn buisjes nu eigenlijk?
Ze zijn gemaakt van plastic en zien eruit als een 
speelgoed diabolo, vandaar de naam.

Hoe worden de buisjes geplaatst?
Er wordt een klein sneetje in het trommelvlies 
gemaakt. Het buisje wordt geplaatst in het 
trommelvlies, tussen het middenoor en de 
gehoorgang.

Wat na de operatie ?
Direct na de operatie is er soms wat bloed of slijm 
zichtbaar in de gehoorgang. Soms is er in de eerste 
uren na het inbrengen van de buisjes kans op 
duizeligheid/misselijkheid.

Nazorg
Indien de dokter dit nodig acht, krijgt u een tube 
zalf en/of druppels mee naar huis. Doe deze zalf of 
druppels in de oren. Doe dit twee keer per dag en dit 
vijf dagen lang.



NEUSPOLIEPEN

Wat zijn ‘poliepjes’ eigenlijk?
Poliepjes heten eigenlijk‘neusamandelen’. 
Deze neusamandelen liggen achteraan in de neusholte.

Hoe is het verloop na de operatie?
Na de operatie kan uw kind nog wat pijn in de keel 
hebben. Vaak heeft het ook nog wat oud bloed in de 
neus en in de keel. Het is mogelijk dat uw kind zich na 
de operatie wat misselijk voelt.

Mag de neus gespoeld worden?
Spoelen met fysiologische zoutwater mag indien dit 
nodig zou zijn.

Mogen ze de neus snuiten?
Liefst niet, indien nodig mag het kind zachtjes door de 
neus blazen..

Mag mijn kind gaan zwemmen, douchen, in bad 
gaan?
Bespreek dit met uw NKO-arts. Vraag een voorschrift 
voor oordopjes indien uw kind gaat zwemmen.
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EXTRA
Ook bij een dagopname is het belangrijk de 
bezoekuren te respecteren, van 14.00 tot 20.00 uur.

Om de rust te garanderen, voor uw kind en de 
andere patiënten, vragen wij om andere kinderen 
niet mee te brengen naar het ziekenhuis.


