Verwijderen van keelen/of neusamandelen,
Plaatsen van
trommelvliesbuisjes
Informatie over nazorg

Informatie over nazorg:

☐ Verwijderen van keel- en/of neusamandelen
☐Plaatsen van trommelvliesbuisjes

Nazorg bij het verwijderen van keel- en/of
neusamandelen
De KNO-arts heeft bij uw kind de keel- en/of neusamandelen verwijderd.
In deze folder leest u meer over wat u kunt verwachten na de operatie, de
nazorg.
Na de operatie
Na de operatie heeft uw kind, vooral wanneer de keelamandelen zijn
verwijderd, pijn in de keel. Vaak zit er nog wat oud bloed in de neus en in
de mond. Het is belangrijk dat uw kind steeds kleine slokjes drinkt om te
voorkomen dat de keel droog wordt en dat uw kind een nabloeding krijgt.
Drinken kan pijnlijk zijn na de operatie. Ook slikken en kauwen kan pijnlijk
zijn. Het is goed om koude dranken te drinken en om bijvoorbeeld waterijs
te eten. Hierdoor trekken de bloedvaten in de keel sneller dicht.
Nabloeding
De eerste twaalf uur na de operatie is de kans op een nabloeding het
grootst. Om dit te voorkomen mag er geen druk op de neus komen. Uw kind
mag zijn neus dus niet snuiten maar wel zachtjes ophalen. Ook mag uw
kind niet bukken, tillen en persen.
Pijn en pijnbestrijding
De eerste dagen na de operatie zal uw kind zich nog wel wat ziek voelen.
Vooral na een keelamandeloperatie kan eten en praten pijnlijk zijn. Veel
drinken en ijsjes eten verlicht de pijn. De pijn, die vaak uitstraalt naar de
oren en voor oorpijn wordt aangezien, kan goed verholpen worden met
paracetamol. Na de operatie krijgt u pijnstillers mee: paracetamol in de
vorm van een zetpil. Uw kind kan dit gedurende 48 uur gebruiken.

Naar huis
Nadat de KNO-arts bij uw kind is langs geweest en als alle controles goed
zijn, mag uw kind weer naar huis. U krijgt een afspraak mee voor controle
op de polikliniek KNO.
Eten en drinken
De eerste dagen na de operatie mag uw kind nog niet alles eten en drinken.
U kunt uw kind beter geen rode limonade of rood waterijs geven; als uw
kind dan overgeeft, kunt u moeilijk het verschil zien tussen limonade en
eventueel bloed.
Geef uw kind de eerste dagen zacht voedsel, dit moet koud of lauw zijn.
Uw kind kan beter geen zure en koolzuurhoudende dranken en
melkproducten drinken. Deze dranken kunnen pijn doen bij het slikken.
Als uw kind wel melkproducten wil drinken, geeft u daarna wat water of
limonade om slijmvorming te voorkomen.
Klachten en complicaties na de operatie
In de eerste 24 uur na de operatie kunnen er nog complicaties optreden.
Een nabloeding kan zelfs nog tien dagen na de operatie ontstaan. De kans
hierop is erg klein. Als er een nabloeding ontstaat heeft uw kind veel
helderrood bloed in de mond. U moet dan direct contact opnemen met de
KNO-arts en naar de Spoedeisende Hulp (SEH) komen.
Wanneer uw kind praat, klinkt dat in het begin alsof hij/zij met volle
mond praat. Soms kan de plaats van de verwijderde amandelen grijs-wit
verkleuren. Dat is normaal en geen teken van een ontsteking. Het geeft
soms een vieze smaak in de mond en uw kind kan daardoor enkele dagen
weeïg uit de mond ruiken. Deze verkleuring verdwijnt na ongeveer een
week. Soms gaat dat gepaard met een lichte bloeding. Al deze klachten
gaan geleidelijk over.
Leefregels
Wij adviseren u om uw kind een paar dagen binnen te houden. Meestal
is een kind na een week weer voldoende opgeknapt om buiten te spelen
en eventueel naar school te gaan. Wij raden u aan pas drie weken na de
operatie weer te gaan zwemmen met uw kind.

Contact
Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts/verpleegkundige nog
vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op de te
nemen met uw KNO-arts en om verdere uitleg te vragen. Wij beantwoorden
uw vragen graag. De telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van
deze folder.

Nazorg na het plaatsen van trommelvliesbuisjes
De KNO-arts heeft bij uw kind trommelbuisjes geplaatst. In deze
folder leest u meer over wat u kunt verwachten na de operatie,
de nazorg.

Nazorg
Pijnbestrijding
Oorpijn na afloop van deze ingreep komt zelden voor. Als uw kind wel pijn
heeft na de ingreep mag u paracetamol (als zetpil) geven. Meestal zijn na
de behandeling de meeste klachten die uw kind had, zoals doofheid en
oorpijn, verdwenen.
Verzorging
De eerste dagen na de ingreep kan er nog wat vocht uit het oor komen.
Het is beter om dan geen watjes of gaasjes in de oren van uw kind te
stoppen. Dit kan de genezing vertragen.
Zwemmen na de operatie
Uw kind kan de eerste tien dagen na de ingreep beter niet zwemmen. Na
de ingreep moeten de buisjes namelijk de tijd krijgen om goed vast te gaan
zitten.
Na deze tien dagen mag uw kind weer zwemmen maar niet onder water
zwemmen. Overleg met de KNO-arts of uw kind tijdens het zwemmen zijn
oren moet beschermen met bijvoorbeeld vette watten of oordoppen.

Contact
Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts/ verpleegkundige nog
vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op de te
nemen met uw KNO-arts en om verdere uitleg te vragen. Wij beantwoorden
uw vragen graag.
De polikliniek KNO is bereikbaar van ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur via
088 979 24 45
Voor spoed buiten kantoortijden en in het weekend belt u met de
Spoedeisende Hulp:
HMC Bronovo 088 979 44 45
HMC Westeinde 088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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