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Intratympanische corticoïdeninjectie (ITC)  

Indicatie 

Bij bepaalde gevallen van plots gehoorverlies of duizeligheid, bijvoorbeeld bij de ziekte van Menière, 
kan overwogen worden om  een hoeveelheid corticoïden in het middenoor te injecteren. De 
behandeling heeft als doel het aantal aanvallen van duizeligheid te verminderen en te verkorten en 
het gehoorverlies weer te laten recupereren. Volgens wetenschappelijk onderzoek vermelden 
ongeveer 80% van de behandelde patiënten een verbetering van de klachten over een periode van 2 
jaar.  

Standaard zijn drie behandelingen nodig gedurende een periode van 14 dagen. Uw dokter zal 
bepalen of er meer of minder behandelingen nodig zijn, afhankelijk van uw klachten.   

Procedure 

De behandeling vindt plaats op de raadpleging. U hoeft niet nuchter te zijn.   

Het trommelvlies wordt eerst verdoofd gedurende ongeveer 10-15 minuten door middel van een 
watje met verdovende spray, dat in de gehoorgang wordt geplaatst.  Nadien wordt met een zeer 
fijne naald doorheen het trommelvlies geprikt, waardoor het product kan worden ingespoten.   

De patiënt dient nu 20-30 minuten te blijven liggen, zodat het product kan inwerken. Er mag niet 
geslikt worden, om te vermijden dat het product verdwijnt via de buis van Eustachius. Om deze 
reden wordt tijdens deze inwerkperiode soms wat product bijgespoten.   

Om infectie te voorkomen, mag er geen water of zeep in uw oor komen tot de prikplaats is gesloten.   

Risico’s 

Zoals elke behandeling kunnen er (tijdelijke) ongemakken optreden.   

Zelden:   
• Duizeligheid/instabiel gevoel. De meeste patiënten kunnen na de raadpleging zelf zonder 

problemen met de auto rijden of het openbaar vervoer nemen.   
• Oorsuizen  
• Infectie van prikplaats  
• Niet sluiten van de prikplaats  

Indien u nog vragen hebt over deze procedure, kan u contact opnemen met uw behandelend arts.   

Opsomming van de risico's en of complicaties is niet limitatief. 
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Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan uw NKO-arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
dienst NKO: 

Sint-Vincentius:  03 283 1500 

Sint-Jozef:  03 444 1211 

 

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.neuskeeloren.be . 
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