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Beste ouders,

INHOUDSTAFEL

Uw kind zal vandaag of in
de toekomst een operatie
ondergaan. Via deze folder
willen we u en uw kind
algemene uitleg geven over wat
er gebeurt bij een operatie.

1. De opname

3

2. Voor de operatie
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3. In de operatiekamer
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4. Na de operatie
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Indien u of uw kind nog vragen
heeft na het lezen van de
brochure, aarzel dan niet om
deze aan de pediaters of het
verpleegkundig en verzorgend
personeel te stellen.

1.1 Wat brengt u mee?

3.1. De verdoving
3.2. Toediening via een maskertje
3.3 Toediening via een prik

4.1 Hoe kan u uw kind voorbereiden?
4.2 Hoe kan u uw kind helpen?
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DE OPNAME

U komt binnen via de inkomhal van het ziekenhuis, waar u
uw kind laat inschrijven aan de
inschrijvingsbalie. Vervolgens zal
men u de weg wijzen naar de
kinderafdeling.

1.1 Wat brengt u mee?

• De lievelingsknuffel van uw
kind, wat speelgoed, een leesboek.
• Het opnameformulier van de
geneesheer (indien u dit heeft
meegekregen).
• De SIS-kaart of kids-ID.
• Slaapkledij.
• Toiletgerief.

VOOR DE
OPERATIE

De dokter zal u informeren over
de medische aspecten van de
operatie, meestal gebeurt dit
reeds tijdens de raadpleging.
• Het is belangrijk dat uw kind
nuchter is, dit wil zeggen dat
hij/zij niets meer heeft gegeten
of gedronken vanaf 24 uur ‘s
nachts. Bij zuigelingen bepaalt
de arts hoe laat u nog een
flesvoeding mag geven.
• Voor de operatie dient uw kind
zich volledig uit te kleden,
soms moet ook het onderbroekje uit, dit is afhankelijk
van de ingreep.
Daarna krijgt uw kind een operatieschortje aan.
• Juwelen, haarspelden, losse
tandbeugels, lenzen, … moeten ook uit voor de operatie.
Nagellak wordt best thuis
verwijderd.
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IN DE OPERATIEKAMER

• Voor de operatie laat u uw kind
best nog even naar het toilet
gaan.

U of uw partner mogen bij uw
kind blijven wachten aan het sas
van het operatiekwartier.

• De verpleegkundige zal uw
kind een identificatie-armbandje aandoen.

De verpleegkundige van het
operatiekwartier zal het dossier
verder in orde brengen.

• Vervolgens wordt uw kind met
zijn/haar bed naar de operatiezaal gebracht. Eén van
de ouders mag met het kind
meegaan.

Dan is het tijd om afscheid te nemen van uw kind. U mag terugkomen naar de afdeling Pediatrie en
kan daar wachten tot de operatie
afgelopen is.

3.1. De verdoving

Een algehele verdoving wilt
zeggen dat uw kind tijdens de
operatie in diepe slaap is. Het
voelt, hoort of ziet niets van de
operatie. De algemene verdoving
kan op twee manieren toegediend
worden: via een masker of via een
prik.

3.2. Toediening via een
maskertje

Meestal wordt de algemene
narcose bij kinderen toegediend
via een maskertje, omdat veel
kinderen een prik niet zo prettig
vinden.
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De anesthesist, de dokter die de
verdoving toedient, plaatst een
maskertje over de mond en neus
van uw kind.
Uit het maskertje komt een verdovingsluchtje. Hierdoor valt uw
kind snel in slaap. Wanneer er dan
ook nog een infuus geprikt wordt,
merkt het kind dit bijna niet.
Na de operatie is uw kind via deze
methode (enkel na maskertje) ook
relatief snel weer wakker.

3.3 Toediening via een
prik

Het toedienen van de narcose via
een prikje is geschikt voor wat
oudere kinderen en voor kinderen
die zelf aangeven dat ze een prikje verkiezen boven een maskertje.
De twee plaatsen waar geprikt
kan worden zijn de elleboogplooi
en de handrug.
Via het infuus spuit de anesthesist
vervolgens een slaapmiddel in.
Binnen een halve minuut valt uw
kind in een diepe slaap.

NA DE OPERATIE

Zodra uw kind voldoende wakker is van de narcose zullen de
verpleegkundigen van de afdeling
hem of haar gaan halen. Ze zullen
u, indien mogelijk, vragen hun
hierbij te vergezellen.
Na de operatie kan uw kind,
afhankelijk van de ingreep, een
infuus, een verband, drainage of
gips hebben. Indien u hier graag
wat meer uitleg over krijgt, kan u
dit steeds aan de verantwoordelijke verpleegkundigen vragen.
De verpleegkundige zal uw kind,
zodra dit mogelijk is, een pyjama
aandoen. Ook dit is afhankelijk
van de operatie.
Na de operatie mag uw kind een
tijdje niet eten of drinken. De
verpleegkundige zal u laten weten
wanneer dit opnieuw toegelaten
is. Dit is steeds in samenspraak
met de arts en verschilt van operatie tot operatie.
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Het tijdstip waarop uw kind
opnieuw mag opstaan, is ook
verschillend voor elke operatie
en wordt bepaald door de arts.
De verpleegkundige zal u hier de
nodige informatie over geven.

4.1 Hoe kan u uw kind
voorbereiden?

U kan uw kind vertellen wat hij of
zij zal voelen, horen en zien.
Ook is het belangrijk dat u uw
kind vertelt dat het niet alleen gelaten zal worden; dat er altijd iemand bij hem of haar zal zijn; dat
het alles mag vragen en zeggen.

4.2 Hoe kan u uw kind
helpen?

• Probeer zelf zo rustig mogelijk
te blijven, zo zal uw kind zelf
ook rustiger zijn.
• Uw kind mag zijn of haar
knuffelbeer of een speelgoedje
meenemen.
• Wanneer u of uw kind iets niet
begrijpt, mag u steeds om
uitleg vragen.

De pediaters, het verplegend en
verzorgend personeel van de kinderafdeling wensen u en uw kind
een aangenaam verblijf en een
vlot herstel.
Voor verdere informatie of
vragen, kan u onze afdeling
altijd bereiken op het volgende telefoonnummer:
089/32 76 96
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MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de
Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de
verpleegafdeling Pediatrie langs
om een glimlach op de gezichtjes
van de kinderen te toveren. Meer
info over hun werking vind je op
www.mediclowns.be.
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR0247

