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ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON 
 

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
De werkzame stoffen in zure oordruppels met hydrocortison zijn azijnzuur en hydrocortison. 
 
Azijnzuur is een zure stof en werkt ontsmettend. Hydrocortison is een bijnierschorshormoon, ook wel 
corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen. 
 
Artsen schrijven deze combinatie voor bij gehoorgangontsteking. 
 
De gehoorgang loopt van de oorschelp tot aan het trommelvlies. De huid van de gehoorgang maakt 
oorsmeer aan om zich te beschermen tegen bacteriën, virussen, schimmels, stof en andere 
indringers. 
 
Verschijnselen 
Bij een gehoorgangontsteking is de huid van de gehoorgang ontstoken. Verschijnselen kunnen zijn 
pijn, jeuk, schilfering, roodheid en zwelling. Soms komt er vocht uit het oor en hoort u minder goed. 
 
Oorzaak 
De oorzaak van de ontsteking is meestal een verstoring van de natuurlijke bescherming van de huid 
met oorsmeer, bijvoorbeeld door te peuteren in het oor met een wattenstaafje of lucifer of door 
irriterende stoffen als shampoo, zeep of haarspray. Ook kan het dragen van een gehoorapparaat of 
oortelefoon de gehoorgang irriteren. Soms is achterblijvend vocht in het oor, bijvoorbeeld na 
zwemmen, de oorzaak. Bij een smalle gehoorgang kunt u eerder klachten krijgen. 
 
Behandeling 
Meestal zal uw arts de gehoorgang schoonmaken. De ontsteking verdwijnt dan na 1 tot 3 weken 
vanzelf. Voorkom beschadiging van de huid en maak uw gehoorgang niet schoon door te peuteren 
met wattenstaafjes. 
 
De arts schrijft vaak ook oordruppels met azijnzuur en hydrocortison voor. Als uw gehoorgang erg 
gezwollen is, kan de arts het ontzwellen. De arts brengt dan een opgerold gaasje of oortampon bij u 
in. Dit opgerolde gaasje of de oortampon maakt de arts nat met deze oordruppels. 
 
Effect 
Azijnzuur maakt de huid in het oor zuurder. Hierdoor vermindert de groei van bacteriën die de 
ontsteking veroorzaken. Hydrocortison vermindert ontstekingsverschijnselen, zoals pijn, jeuk, 
schilfering, roodheid en zwelling. 
 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. 
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende. 
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Zelden 

• Prikkelend of branderig gevoel direct na het druppelen. Dit trekt snel weer weg. Blijft u last 
houden? Raadpleeg dan uw arts. 

• Overgevoeligheid voor hydrocortison. U kunt dit merken aan een toegenomen jeuk, roodheid 
en zwelling. Neem contact op met uw arts als uw klachten verergeren of als u 
overgevoeligheid vermoedt. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het 
apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt. 

• Dunner worden van het trommelvlies, waardoor het kapot kan gaan. Dit kan vooral optreden 
na een gebruik van meerdere weken achtereen. Gebruik het daarom nooit langer dan 2 
weken. 

 
Zeer zelden 

• Doofheid, als de oordruppels de binnenkant van het oor kunnen aantasten. Zoals bij een 
gaatje of buisje in het trommelvlies. Is dit bij u het geval? Dan kunt u de oordruppels beter niet 
gebruiken. Overleg hierover met uw arts. 

 
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u 
andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
 

3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
 
Hoe? 
Als u een opgerold gaasje of oortampon in uw oor heeft dat uw arts heeft natgemaakt met de 
oordruppeloplossing 

• Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig (ongeveer 6 tot 8 keer per dag) met 
de oordruppels te druppelen. 

• De arts adviseert u meestal het gaasje of de oortampon na 24 uur te verwisselen. 
 
Bij gebruik zonder gaasje of oortampon 

• Houd het druppelflesje enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen. 

• Draai het dopje van de druppelaar af en leg het op de zijkant. 

• Ga op uw zij liggen of houd het hoofd opzij. 

• Trek het oor naar boven en naar achteren, bij kinderen jonger dan 6 jaar naar onderen en 
naar achteren. 

• Houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de 
druppelaar nergens mee in aanraking komt, anders bederven de druppels sneller. 

• Houd het hoofd nog 3 tot 5 minuten opzij, zodat de druppels alle plekken in de gehoorgang 
kunnen bereiken. 

• Eventueel kunt u daarna het uitlopen van de vloeistof tegengaan door een watje in uw oor te 
doen. 

• Draai direct na gebruik de dop weer op het flesje. 
 
Wanneer? 
U kunt het indruppelen het beste zo goed mogelijk verdelen over de dag voor een constant effect. 
 
Hoelang? 
Gebruik dit medicijn zo lang u klachten heeft. Meestal is 1 tot 2 weken voldoende. 
 
Wanneer dit middel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.  
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4 Dosis vergeten? 

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? 
Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u 
sneller resultaat. 
Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... 
 
Autorijden, alcohol drinken en alles eten? 
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. 
 

6 Wisselwerking 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. 
 

7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
U kunt dit medicijn gedurende korte tijd veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen 
die zwanger zijn of borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. Als u het langer dan 
een aantal weken moet gebruiken, overleg dan met uw arts. 
 

8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken 

• Wanneer u een trommelvliesbuisje of een gaatje in het trommelvlies hebt. 

• Wanneer u overgevoelig bent voor propyleenglycol. 

• Wanneer u overgevoelig bent voor triamcinolonacetonide of andere middelen die hierop lijken 
(= corticosteroïden). 

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen’ en ‘Zwangerschap en borstvoeding’. 
 

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. 
 

10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Zure oordruppels met hydrocortison 1% bevatten per gram 7,2 mg azijnzuur en 10 mg hydrocortison. 
Verder bevatten de oordruppels propyleenglycol. 
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11 Bewaren 

Hoe moet ik dit medicijn bewaren? 
Bewaar de oordruppels beneden de 25 °C, niet in de vriezer. 
 
In een onaangebroken verpakking zijn de oordruppels houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op 
het etiket staat. Nadat het flesje is aangebroken zijn de oordruppels maximaal 6 maanden houdbaar, 
maar niet langer dan de uiterste gebruikstermijn die op de verpakking staat. U kunt op de verpakking 
noteren wanneer u deze heeft geopend. 
 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 


