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OORCORRECTIE
VOOR DE INGREEP
Op de preoperatieve consultatie kreeg je een voorschriftje met een ontsmettende
zeep Hibiscub voorgeschreven. De 2 dagen voor de ingreep dien je je telkens te
wassen met deze zeep, als mogelijk ook de ochtend van de ingreep.
Je dient je nuchter aan te melden bij opname. Het opname-uur werd je meegedeeld
op de preoperatieve consultatie.
Zo de ingreep onder plaatselijke verdoving doorgaat, dan meldt je je aan op de
consultatie op het afgesproken uur. Je hoeft in dit geval niet nuchter te zijn.
Geen juwelen aandoen bij opname (inclusief piercings).
Een kort kapsel rond de oren maakt de verzorging nadien gemakkelijker.
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De verpleegkundige van het dagziekenhuis zal je voorbereiden voor de ingreep
Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr Casaer nog een preoperatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog
stellen.
Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel
bent.
Enkele uren na de ingreep zal Dr. Casaer langskomen op het dagziekenhuis om te
kijken hoe het met je gaat. Hij zal je uitleg geven over de ingreep alsook kort overlopen
waar je op moet letten de komende dagen. In geval van een plaatselijke verdoving zal
je kort na de ingreep reeds het ziekenhuis mogen verlaten.

NA DE INGREEP
Pijnmedicatie is vooral de eerste 24u nodig (Junifen of Malafene siroop, systematisch
te geven, in functie van het lichaamsgewicht van het kind, paracetamol bij
volwassenen).
De avond na de ingreep nog eventueel lichte voeding (omwille van de narcose). De
volgende dag kan terug normale voeding gegeten worden. Het kan zijn dat u wat pijn
voelt thv het oor tijdens het kauwen.
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NA DE INGREEP (vervolg)
De dag na de ingreep mag u de zwachtels verwijderen (niet proberen om hetzelfde
oorverband terug aan te doen indien dit vroeger zou loskomen. Dan volg je de hierna
beschreven stappen). Alle losse compresjes mogen worden verwijderd. In het oor is
vaak een propje vastgemaakt, dit kan niet verwijderd worden. Daarna mag u de Ear
Band-it (elastische band) niet te hard aanbrengen met een gewatteerde compres
eronder.
De eerste dagen is hoogstand aangeraden, bv door een extra kussen te gebruiken bij
het slapen.
De prop in de oorschelp zit vast en wordt 1 week na de ingreep losgemaakt ijdens de
controle raadpleging.
Het oorverband draagt u de eerste week dag en nacht. Na controle bij de arts enkel
nog ’s nachts gedurende 2 weken na de ingreep
Na 4 a 5 dagen kan het haar gewassen worden met de ontsmettende zeep die u ook
voor de ingreep gebruikte (Hibiscrub of isobetadine zeep)
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De eerste week rustig aan doen. Geen sport. Zwemmen kan pas na een 6-tal weken
als de wondjes helemaal genezen zijn.
Huisarts/behandelende arts raadplegen in geval van koorts (temperatuur >38,5
graden) of bij felle bloeding (enkele druppels die uit de wonde komen is normaal de
eerste 24-48u)

INDIEN PROBLEMEN:
Neem gerust contact op per mail of telefoon via het secretariaat.

