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Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 
 

Intratympanale injectie met Kenacort 
 

Injectie in het middenoor 
 

Inleiding 
 
De KNO-arts heeft met u besproken een de vloeistof kenacort door het trommelvlies 
in het middenoor te spuiten. De vloeistof verspreidt zich vanuit het middenoor naar 
het slakkenhuis of evenwichtsorgaan waar het werkzaam is. 

 
Indicaties voor deze behandeling 
 
Verbeteren van het gehoor na een plotselinge uitval 
De precieze werking van een injectie met kenacort in het middenoor is niet helemaal 
duidelijk. Wel tonen diverse onderzoeken aan dat de kans op herstel van het 
gehoorverlies groter is na een intratympanale injectie (een injectie in het middenoor 
met kenacort. Deze injectie zal in twee weken tijd 4 keer gegeven worden.  
 
Ziekte van Ménière 
Het verminderen van plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid. In eerste instantie 
kiezen we altijd voor kenacort, omdat dit geen schade geeft en het evenwichtsorgaan 
niet blijvend uitschakelt. Het effect kan tijdelijk zijn, ongeveer acht tot twaalf weken. 
Daarom is herhaling soms nodig en het kan geen kwaad. Bij onvoldoende effect kan 
in sommige gevallen een intratympanale injectie met gentamycine een optie zijn. 
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De behandeling 
 
De injectie in het middenoor krijgt u op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 
U mag op het moment dat u de injectie krijgt geen oorontsteking hebben. Dit wordt 
vooraf aan de injectie gecontroleerd door de KNO-arts.  
 
De injectie vindt plaats onder lokale verdoving. Het trommelvlies wordt verdoofd 
doordat een verdovende crème tegen het trommelvlies aan wordt gelegd. Hiervoor is 
geen prikje nodig. Dit heeft 15 tot 20 minuten nodig om in te werken. Tijdens deze 
inwerktijd mag u weer even plaatsnemen in de wachtkamer.  
Daarna wordt de verdovende crème uit het oor gezogen en wordt in het verdoofde 
trommelvlies een klein gaatje geprikt waarna de vloeistof in het middenoor kan 
worden gespoten. Dit kan een beetje prikkelen.  
Vervolgens vragen we u om 30 minuten met het ingespoten oor omhoog te blijven 
liggen en zo min mogelijk te slikken of te praten. Dit is nodig omdat u door 
bewegingen van de kaak de werkzame stof uit het oor kunt laten verdwijnen.  
 

Na de behandeling 
 
Voor het geval u klachten heeft, is het verstandig om iemand mee te nemen voor uw 
vervoer naar huis. 
 
Mocht u na de ingreep pijn hebben, dan kunt u paracetamol innemen.  

 
Het effect van een injectie met kenacort direct na de behandeling is heel 
verschillend. Als u de injecties heeft gekregen vanwege een plots gehoorverlies, zal 
na de 4 injecties het effect worden beoordeeld met een gehoortest. 
 
Bij Ménière kan in de eerste dagen na de behandeling een instabiel gevoel of meer 
duizeligheid voorkomen. Hevige duizeligheidsaanvallen komen niet vaak voor, maar 
zijn wel mogelijk. U hoeft daar niet ongerust over te zijn. Wel is het in dat geval 
belangrijk om, ondanks die duizeligheid, zo snel mogelijk te gaan bewegen en in 
beweging te blijven.  
 

Complicaties 
Er is een kleine kans op een blijvend gaatje in uw trommelvlies, een bloeding, een 
ontsteking of loopoor.  
Indien dit het geval is neem dan contact op de polikliniek KNO. 
 

Artsen in opleiding 
Op de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde werken een of meerdere AIOS (arts-
assistenten), dit zijn afgestudeerde artsen in opleiding tot medisch specialist. Ze 
volgen binnen VieCuri een deel van hun opleiding tot KNO-arts. Ze houden 
spreekuur op de polikliniek, doen poliklinische ingrepen en kunnen (een deel van) de 
operatie uitvoeren. De KNO-arts zorgt voor supervisie en is altijd 
eindverantwoordelijk voor uw zorg en behandeling. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek KNO-heelkunde 
 

Locatie Venlo 
 

routenummer 65 (077) 320 68 36 

Locatie Venray 
 

routenummer 16 (077) 320 24 16 

 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de  
 
Locatie Venlo 
Spoedeisende Hulp (SEH)  
 (077) 320 58 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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