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Over buisjes in je oren en het verwijderen van je neusamandel 
 

 

Inleiding 

Deze folder kunt u gebruiken om uw kind voor 

te bereiden op de dagopname in ons 

ziekenhuis. In de folder wordt ook in beeld 

gebracht hoe de dag globaal zal verlopen.  

 

 

De zieke neus en oren 

Wat naar, dat je niet goed kunt horen, vaak 

verkouden bent en soms pijn hebt in je oren. 

 

Je bent bij de dokter geweest. De dokter 

heeft in je oren en je keel gekeken. Hij heeft 

gezien dat je oren en neus ziek zijn. De dokter 

gaat die beter maken. Dit doet hij in het 

ziekenhuis. 

Daarom ga je met je mama of papa een 

dagje naar het ziekenhuis. Vergeet je knuffel 

niet mee te nemen. 

 

Je komt op een kamer waar nog meer 

kinderen zijn. Er staan bedden met wieltjes. 

Ook is er speelgoed. 

 

Als je nog niet zelf je pyjama kunt aantrekken, 

helpt mama of papa je wel. De zuster neemt 

je temperatuur op, daarna mag je weer 

gaan spelen. 

 

De keel-, neus- en oor dokter 

Mama of papa rijdt je in je bed naar de keel-, 

neus- en oor dokter en de slaapdokter. Bij de 

slaapdokter zit je bij mama of papa op 

schoot of misschien zit je wel op een bed. Je 

krijgt een kapje over je mond en neus. Er komt 

niet zo lekkere lucht uit. Blaas die lucht maar 

heel hard weg. Daarna kom je in een 

speciale slaap.  



 

 

Sommige kinderen krijgen geen kapje, maar 

een prikje om in deze speciale slaap te 

komen. Deze prik voel je haast niet. Dit komt 

door de zalf en de pleister die de zuster op je 

arm heeft gedaan. Terwijl je in de speciale 

slaap bent, gaat de keel, neus- en oor dokter 

je neus en oren beter maken.  

 

Wakker worden 

Als de dokter klaar is, word je langzaam 

wakker in een andere kamer. Dan zie je je 

mama of papa weer. Samen ga je terug naar 

de kinderafdeling. Meestal heb je geen pijn in 

je oren, soms wel achterin in je neus. Ook kan 

er wat bloed uit je mond of neus komen. Daar 

kun je best van schrikken, maar het is niet erg. 

Je kunt ineens alle geluiden veel beter horen. 

 

Weer naar huis 

Na een poosje komt de dokter naar je kijken. 

Als alles goed met je is, mag je weer naar 

huis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl. 

Ook kunt u bellen naar het algemene 

telefoonnummer: (0182) 50 50 50. 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over de opname van 

uw kind, dan kunt u deze stellen aan de 

afdeling Kortdurend Verblijf Kinderen via tel: 

(0182) 50 54 68. Ook kunt u voor vragen bij de 

medewerkers van de polikliniek KNO terecht 

via het tel: (0182) 50 50 14. Van maandag tot 

en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
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De tekeningen in deze folder zijn gemaakt 

door Wim Dolk. 

 


