
Omdat de dokter medicijnen bij de tumor wil geven of vocht 

uit je hoofd wil halen, krijg je een Ommaya. Dit gebeurt onder 

narcose, je merkt er dus niets van. Je moet een paar dagen in het 

ziekenhuis blijven.  

Ommaya-reservoir, hoe werkt dat...

Wat is een Ommaya?
Een Ommaya is een klein kastje. De dokter 
plaatst dit kastje onder je hoofdhuid. 
Aan de buitenkant zie je een klein rond 
bobbeltje. Van het kastje loopt een lijn 
naar de binnenkant van je hoofd. De 
dokter kan via het kastje medicijnen 
geven en hersenvocht afnemen om dit te 
onderzoeken. Hersenvocht zit in je hoofd 
en beschermt je hersenen.
 
 
 
Van tevoren
De avond voor of de ochtend van de  
operatie was je je haar. 
 
 

Na afloop
• Je mag in je bed rustig wakker worden. 
• Je ouder zit bij je. 
• De verpleegkundige komt regelmatig 

kijken hoe het met je gaat.
• Als je goed wakker bent, mag je weer 

wat eten en drinken. 



• Op de plek van de Ommaya is 
wat haar weggeschoren en heb je 
hechtingen. Die lossen vanzelf op. 

• Na een paar dagen mag je je haar 
weer wassen. 

 
 
Omgaan met een Ommaya
• Een Ommaya blijft je hele leven zitten.
• Je ziet hem niet als je haar weer is 

gegroeid. 
• Met een Ommaya mag je alles doen.

 

Hoe gaat het aansluiten van het 
Ommaya?
• Je zit op een behandeltafel. 
• Je ouder mag achter je zitten. 
• De dokter of de verpleegkundige 

maakt je huid twee keer schoon  
met een doekje. 

• De dokter of verpleegkundige doet 
je haar aan de kant en kijkt en voelt 
waar je Ommaya zit. 

• De dokter of de verpleegkundige  
sluit je Ommaya aan. 

• Daarna wordt wat hersenvocht 
opgevangen en worden de  
medicijnen langzaam gegeven.

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!
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