
Verwijderen corpus alienum oor

Voorbereiding

Klaarleggen materialen:

• Otoscoop

• Oorspuit

• Bakje voor opvang water

• Handdoek

• Handwarm water

• Cerumenhaakje/lusje

• Krokodilpincet

• Uitzuigapparaat

Toelichting

Voorbereiding

• Beoordeel gehoorgang en trommelvlies met otoscoop.

• Immobiliseer een kind bij de ouder of helper op schoot.

Toelichting niet-grijpbare voorwerpen (glad, hard, bol)  

Oor uitspuiten

• Spuit niet uit bij vermoeden van perforatie, trommelvliesdrains, status na  

trommelvliesplastiek of middenoorchirurgie.

• Spuit niet uit bij knoopcelbatterijtjes, magneetjes en voorwerpen die zwellen door  

contact met water.

• Spuit wel bij niet-grijpbare voorwerpen zoals boon, kraal, insect.

• Spuit langs het object, gebruik hierbij eventueel het dunne slangetje vaneen

vleugelnaaldje, naaldje eraf knippen

-Vul oorspuit met handwarm water, spuit lucht er uit.

-Leg handdoek op schouder patiënt.

-Laat patiënt/helper opvangbakje onder oor houden.

• Neem de oorspuit in de dominante hand en trek met de andere hand de oorschelp naar  

achter-boven om de gehoorgang te strekken.

• Spuit het water eerst zacht en geleidelijk iets harder richting boven-/achterwand.



Toelichting (vervolg)
Cerumenhaakje/lusje

• Verwijder eventueel los liggende niet-grijpbare voorwerpen met een  

cerumenhaakje/lusje.

• Breng het haakje langs het corpus alienum, draai 90° en trek terug of leg het lusje om het

corpus alienum en trek terug.

Uitzuigen

Als er een uitzuigapparaat beschikbaar is, kan het voorwerp met uitzuigen worden  

verwijderd.

Toelichting grijpbare voorwerpen (zacht, rand, niet uiteenvallend)  

Krokodilpincet

• Zoals zachte voorwerpen met duidelijke rand: papier, katoen, wat, foam.

• Verwijder met krokodilpincet.

• Controleer met otoscoop of alles is verwijderd

• Batterijtjes en magneetjes kunnen na enkele uren al voor weefselschade zorgen

• Verwijs zonodig bij:

- hevige pijn, onrust

- beklemd voorwerp (op overgang kraakbenig naar benig gedeelte)

- voorwerp tegen trommelvlies aanliggend

- scherpe voorwerpen (glas)

- slechte visualisatie door zwelling of hematoom

Nazorg

Voorlichten

• Laat patiënt even wachten en vraag naar duizeligheid

• Adviseer geen wattips in de gehoorgang te gebruiken
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