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Meten met Infrarood Oorthermometers 
Algemene gebruikersinformatie voor het temperatuurmeten in het oor met infrarood 

thermometers (IR thermometers) 

Een temperatuur gemeten via het oor weerspiegelt de lichaamstemperatuur zeer accuraat, gezien 

het trommelvlies en het temperatuurregelingssysteem in het brein, de hypothalamus, voorzien 

worden van bloed door grote aderen. Daardoor kunnen wijzigingen in de temperatuur via het oor 

sneller geconstateerd worden dan via orale of rectale thermometers of thermometers die onder de 

oksel meten. 

Controleer alstublieft eerst het volgende: 

• De meetsensor van de thermometer is schoon, niet vies. 

• De meetsensor is onbeschadigd. 

• De Domotherm E thermometer heeft geen wegwerp beschermhoesjes nodig 

• De Domotherm S thermometer is voorzien van een ongebruikt, recent geplaatste 

beschermhoes. 

Het is belangrijk dat de meetsensor ten allen tijden schoon en onbeschadigd is. Obstructies in het 

oorkanaal, e.g. oorsmeer of -haar, kan leiden tot onjuiste metingen. 

Uit onze ervaringen met dit type thermometer, hebben wij geleerd dat het altijd mogelijk is dat u 

fluctuerende resultaten meet met een IR thermometer. In de meeste gevallen, is de onjuiste meting 

een direct gevolg van een kanteling van de thermometer tijdens de meting. 

Onderstaande afbeelding toont een schematische weergave van het menselijk oor. De 

warmtestraling afkomstig van het trommelvlies dient de meetsensor te bereiken door het oorkanaal. 

Als de oorthermometer gekanteld wordt, kan het alleen de temperatuur van de dichtstbijzijnde bron 

meten – in dit geval het oppervlak van de huid in het oorkanaal. Deze temperatuur kan ongeveer 2 

graden Celsius lager liggen dan de kerntemperatuur van het lichaam. 
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Let op! IR Thermometers vereisen thermische stabiliteit. Bewaar de thermometer alstublieft op 

kamertemperatuur. Op deze manier verzekert u zich ervan dat de thermometer op ieder gewenst 

moment gereed is om temperatuurmetingen te nemen. Indien de thermometer bewaard wordt op 

een locatie waar de omgevingstemperatuur afwijkt van de omgevingstemperatuur waar de meting 

gedaan wordt, dient voorafgaand aan de meting de thermometer ongeveer 30 minuten 

geacclimatiseerd te worden. 

Indien de meetresultaten betwijfeld worden, wacht dan alstublieft 15 minuten voordat u de 

volgende meting uitvoert. 

In veel gevallen wordt de meting uitgevoerd door ouders bij een kind. Logischerwijs willen zij het 

kind geen stress veroorzaken bij het meten van de temperatuur wanneer het kind zich al niet goed 

voelt door ziekte. Hierdoor wordt de thermometer vaak niet ver genoeg in het oor geplaatst. Als 

gevolg hiervan, wordt de warmtestraling van het trommelvlies gemist door de sensor en wordt 

alleen de oppervlakte temperatuur van de huid in het oorkanaal gemeten. Deze temperatuur ligt 

doorgaans ongeveer 2 graden Celsius lager dan de kerntemperatuur van het lichaam. 

De meting mag pas gestart worden zodra de thermometer correct geplaatst is in het oor. 

Onze aanbeveling 

Rechtshandige mensen: 

Rechtshandige mensen meten de te meten persoon in het rechteroor. Het einde van de meting is 

licht afwijkend richting de achterzijde van de persoon die gemeten wordt. 

Met uw linkerhand kunt u nu het oorkanaal iets rechttrekken door zachtjes het oor achterwaarts 

omhoog te trekken (richting ‘elf uur’ op de klok). De verandering van vorm in het oorkanaal kan 

eenvoudig waargenomen worden. 

Plaats de reeds ingeschakelde thermometer met uw rechterhand in het oorkanaal en duw licht aan. 

Start de meting en wacht op het piepgeluid. 

Dit is waar de meeste fouten gemaakt worden, de thermometer moet goed passen! 

Linkshandige mensen: 

Linkshandige mensen voeren dezelfde procedure uit als rechtshandige mensen, maar vanaf de 

andere zijde. 

Linkshandige mensen meten de te meten persoon in het linkeroor. 

Waarom links of rechts? 

Een veilige meting is sterk afhankelijk van een veilige hantering van de oorthermometer. Uit 

onderzoeken met kinderen is gebleken dat oormetingen met de dominante hand altijd even goed 

waren als tegelijkertijd uitgevoerde orale metingen. Metingen die genomen waren met de niet-

dominante hand waren gemiddeld 0.3 graden Celsius lager dan de vergelijkingsmeting. Deze 

afwijkende meetresultaten werden in alle gevallen veroorzaakt door onregelmatigheden tijdens de 

meting. 


