Kinderdagziekenhuis
Informatiebrochure

Pagina 1

Datum van de ingreep: ………./.......... /……….
Uur waarop u met uw kind in het ziekenhuis moet zijn:…………….
Uw kind moet nuchter zijn vanaf………./………./……….
Uur:……………
o Eerst inschrijven op dienst Inschrijvingen
o Naar kinderafdeling gaan
Afdeling: kinderafdeling (6de verdieping)
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Beste ouders, begeleiders
Binnenkort moet uw kind een ingreep of behandeling ondergaan in het OLV
ziekenhuis. Hiervoor zal uw kind opgenomen worden op de kinderdagkliniek.
De kinderdagkliniek bevindt zich bij de ingang van de kinderafdeling op de 6de
verdieping.

Opname
De dag van opname dient u zich om 7u aan te melden op de dienst
inschrijvingen van het ziekenhuis, tenzij anders afgesproken met de
behandelende arts. U brengt de volgende documenten mee: SIS-kaart van uw
kind, eventueel de bloedgroepkaart en de schriftelijke afspraak van de
behandelende arts.
Als alle administratieve formaliteiten afgehandeld zijn, meldt u zich aan op het
secretariaat van de kinderdagkliniek op de 6de verdieping.
Zelfs al is er een lange wachtrij aan de opnamedienst, u moet zich steeds eerst
laten inschrijven alvorens naar de kinderafdeling te komen.
Het is wenselijk dat één van de ouders/begeleiders het kind vergezelt op de
kinderafdeling. Zo ervaart uw kind vóór de ingreep en kort na het wakker
worden de aanwezigheid van een vertrouwd persoon.

Voorbereiding thuis
Niet vergeten de preoperatieve vragenlijst in te vullen, te handtekenen en mee
te brengen (groene formulier). Vraag dit document vooraf aan de arts.
Vanaf middernacht vóór de ingreep mag uw kind niet meer eten en drinken,
m.a.w. uw kind moet nuchter zijn (ook geen water meer drinken), tenzij
anders afgesproken met de behandelende arts. Is uw kind jonger dan 2 jaar,
spreek dan met de behandelende arts af wanneer uw kind zijn laatste
borstvoeding, flesvoeding of drankje mag krijgen.
Indien uw kind regelmatig medicatie neemt, breng deze dan mee naar het
ziekenhuis. Spreek met uw behandelende arts af welke medicatie uw kind ’s
avonds en ’s morgens wel nog of niet meer mag innemen.
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Een troostende knuffel helpt steeds, ook een fopspeen mag gerust
meegebracht worden.
Een operatiehemdje wordt bij kleine kinderen niet voorzien, dus neem
gemakkelijke kleren of een pyjama mee voor na de operatie.
Nagellak wordt best vooraf verwijderd en juwelen worden beter thuisgelaten.

Voorbereiding voor de ingreep
Indien uw kind in slaap gedaan moet worden, zal de verpleegkundige u vooraf
de volgende belangrijke informatie vragen:
o
o
o
o
o

gewicht van het kind
eventuele allergieën
eventuele problemen m.b.t. narcose bij andere familieleden
tekens van verkoudheid
aanwezigheid van koorts

Voorbereidende medicatie:
 wordt aan uw kind rectaal toegediend, te vergelijken met het opsteken
van een suppo
 dus geen prikje!
Daarna vertrekt uw kind in een bed naar de operatiezaal. U mag uw kind
vergezellen tot aan de deur van het operatiekwartier. Hier neemt u tijdelijk
afscheid. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger uw kind zal zijn bij het afscheid. De
verpleegkundige/ verzorgende van de afdeling blijft bij uw kind totdat de OKverpleegkundige uw kind komt halen om het naar de operatiezaal te brengen.

Gedurende de ingreep
Tijdens de ingreep op de operatiezaal heeft u de mogelijkheid iets te gaan
drinken of eten in de cafetaria (gelijkvloers, op weekdagen open van 09.30 tot
20.00 uur en op weekend- en feestdagen van 14.00 tot 20.00 uur) of in het
restaurant (4de verdieping nieuwbouw, op weekdagen open van 07.30 tot
Pagina 4

08.30 uur, van 11.45 tot 14.15 uur, van 16.30 tot 19.30 uur en op weekenden feestdagen van 08.30 tot 14.00 uur, van 16.30 tot 19.30 uur) of te wachten
in de kinderdagkliniek. In de gang aan de keuken kunt u zich bedienen van
koffie en thee.

Na de ingreep
Na de operatie ontwaakt uw kind in de ontwaakkamer. Nadien wordt uw kind
teruggebracht naar de kinderdagkliniek. U mag uw kind mee gaan afhalen aan
de ingang van het operatiekwartier.
Het is voor uw kind van belang dat u rustig aanwezig bent, aangezien uw kind
nog suf kan zijn van de narcose en nog veel wil slapen.
Onmiddellijk na de ingreep mag uw kind nog niet eten of drinken. Het gevaar
voor braken en slikproblemen is immers nog te groot zo kort na de narcose.
Geef nooit op eigen initiatief drinken of eten aan uw kind.
Dit mag enkel na voorafgaande toestemming van de verpleegkundige.

Ontslag
In de namiddag komt de behandelende arts en de anesthesist (de arts die uw
kind in slaap heeft gedaan) uw kind onderzoeken en u de nodige uitleg geven.
Daarna mag u samen met uw kind naar huis (tussen 14.00 uur à 16.00 uur).

Thuis
Uw kind mag nog een lichte maaltijd gebruiken (bv. baby’s verdunde
flesvoeding; oudere kinderen yoghurt, pudding, melk,...).
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U krijgt een blad met richtlijnen over de pijnmedicatie mee. U volgt best deze
richtlijnen strikt op.
Indien u thuis met vragen zit, of ongerust bent, aarzel dan niet contact op te
nemen met de verpleegkundige van de kinderafdeling T. 053/72 43 80.
Mogen wij u vragen tijdig op de afspraak aanwezig te zijn en de
richtlijnen nauwkeurig op te volgen.
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Kleur mij!
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OLV Ziekenhuis
Kinderafdeling
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Contact
T. 053 72 43 80
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