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Toedienen van oordruppels 

Omschrijving 
De oordruppel wordt met behulp van een pipet langs de wand van de gehoorgang toegediend. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Dien de medicijnen toe volgens voorschrift. 
– Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. 
– De beste houding van de cliënt tijdens het druppelen is zitten of liggen. 
– Verwijder, alleen op voorschrift van de arts, eventueel ontstekingsvuil voorzichtig met een wattenstokje. 
– Dien de oordruppels op lichaamstemperatuur toe. Verwarm het oordruppelflesje 5-10 minuten tussen de 

handen of in een kopje handwarm water. 
– Druppel voorzichtig in verband met de gevoeligheid van de gehoorgang. Om beschadiging van het 

trommelvlies te voorkomen moet het uiteinde van de pipet te zien blijven tijdens het druppelen. 
– Hanteer bij toedienen van meerdere soorten oordruppels de volgorde volgens voorschrift. 
– Noteer op het etiket van het flesje de datum waarop deze voor het eerst is geopend. De druppels zijn 

beperkt houdbaar na opening; raadpleeg hiervoor de bijsluiter. 
– Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens 

organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. 
– Controleer de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Optreden duizelingheid Raadpleeg arts 

Bloed, pus of vocht komt uit het oor Raadpleeg arts 

Verwijzingen 
– Achtergrondinformatie: oordruppels, houdbaarheid, medicijnafval, medicatieveiligheid, dubbele controle 
– Hygienerichtlijnen: handreiniging. 

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– oordruppels 
– zn wattenstokje 
– (papieren) zakdoek 
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Werkwijze 

Zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing. 

1 Pas handhygiëne toe. 

2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Controleer het medicijn. 

a Controleer het medicijn in het flesje op de volgende aspecten: 

- naam en geboortedatum van cliënt 

- vervaldatum 

- kleur en substantie 

- toedieningswijze 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst . 

- soort 

- dosering 

- toedieningstijdstip. 

4 Ga na in welk oor de druppels moeten worden toegediend. 

5 Reining zonodig de buitenzijde van het oor met een wattenstokfe, zorg dat de wattenpluim zichtbaar blijft. 

6 Vraag de cliënt het hoofd iets opzij te buigen, of te gaan liggen. 

7 Indien een pipet wordt gebruikt: zuig de vloeistof op in het pipet. 

8 Neem het flesje oordruppels of pipet in één hand. 

9 Trek met de andere hand de oorschelp iets naar achteren en omhoog zodat de gehoorgang duidelijk 
zichtbaar is. 

10 Breng de druppel (met pipet) langs de wand van de gehoorgang aan; zorg dat je het uiteinde van de pipet 
blijft zien tijdens toediening. 

11 Laat de oorschelp los. 

12 Vraag de cliënt 10 minuten in deze houding te blijven zitten of liggen. 

13 Wissel gedurende deze tijd enige malen druk op het oorklepje en trek aan de oorschelp af. 

14 Droog, zo nodig, met een zakdoek de oorschelp. 

15 Herhaal (indien voorgeschreven) de stappen 6 t/m 12 met het andere oor. 

16 Ruim de materialen op. 

17 Pas handhygiëne toe. 

18 Noteer, indien het flesje voor het eerst wordt geopend, de datum van opening op het etiket van het flesje. 

19 Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en bevindingen, controleer of 
toedienlijst is ingevuld 


