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A. Plaatsen van Trommelvliesbuisjes

A. Plaatsen van Trommelvliesbuisjes

Indien gebleken is dat bij uw kind blijvend vocht achter het trommelvlies zit, of steeds terugkerende oorontstekingen voorkomen, worden
trommelvliesbuisjes (diabolo’s) geplaatst.
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Thuis:

Thuis:

Uw kind mag zwemmen zonder oordopjes na 1 week.
Duiken is niet toegelaten.
Met vragen kan u steeds terecht op de kinderafdeling of bij uw dokter.
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B. Verwijderen van Poliepen
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Soms kan het nodig zijn de vegetaties of poliepen te verwijderen.

Soms kan het nodig zijn de vegetaties of poliepen te verwijderen.
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Met vragen kan u steeds terecht op de kinderafdeling of bij uw dokter.
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Mogelijk is er nog wat oorloop gedurende enkele dagen, dit is volledig
normaal.

De eerste dag kan uw kind best lichte voeding eten.
Na twee dagen mag uw kind alles terug eten en drinken. Indien uw
kind bruin, oud bloed braakt is dit niet ernstig. Braakt uw kind daarentegen helder, rood bloed dient u contact op te nemen met de kinderafdeling of de behandelende arts.

B0010AV.indd 05-09-2011

015 40 95 68
015 29 60 40
03 488 19 25
015 42 12 50
015 42 12 50
015 29 62 30

Mogelijk is er nog wat oorloop gedurende enkele dagen, dit is volledig
normaal.

De eerste dag kan uw kind best lichte voeding eten.
Na twee dagen mag uw kind alles terug eten en drinken. Indien uw
kind bruin, oud bloed braakt is dit niet ernstig. Braakt uw kind daarentegen helder, rood bloed dient u contact op te nemen met de kinderafdeling of de behandelende arts.

B0010AV.indd 05-09-2011

015 40 95 68
015 29 60 40
03 488 19 25
015 42 12 50
015 42 12 50
015 29 62 30

