Kinderdagziekenhuis
Informatiebrochure
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Datum van de ingreep: ………./.......... /……….
Uur waarop u met uw kind in het ziekenhuis moet zijn:…………….
Uw kind moet nuchter zijn vanaf………./………./……….
Uur:……………
Afdeling: kinderafdeling (2de verdieping)
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Beste ouders, begeleiders
Voor sommige ingrepen of behandelingen hoeft uw kind niet voor enkele
dagen gehospitaliseerd te worden, maar kan dit met een dagopname
gebeuren. Uw kind wordt dan opgenomen op de kinderdagkliniek; dit is een
kamer op de kinderafdeling enkel voorzien voor dagopnames. Uw kind kan
dezelfde dag van de opname het ziekenhuis verlaten.

Opname
De dag van opname dient u zich om 7u aan te melden aan de dienst
inschrijvingen van het ziekenhuis, tenzij anders afgesproken met de
behandelende arts. U brengt tevens de volgende documenten mee : SIS-kaart
van uw kind, eventueel bloedgroepkaart, eventuele schriftelijke afspraak van
de behandelende arts.
Als alle administratieve formaliteiten afgehandeld zijn, meldt u zich aan op de
kinderafdeling, 2de verdieping.
Zelfs al is er een lange wachtrij aan de opnamedienst, u moet zich steeds
aanmelden aan de opnamedienst alvorens naar de kinderafdeling te komen.

Voorbereiding thuis
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 of niet mag innemen.
Een troostende knuffel is steeds welkom, ook een fopspeen mag gerust
meegebracht worden.
Een operatiehemdje wordt bij kleine kinderen niet voorzien, dus neem
gemakkelijke kleren of pyjama mee voor na de operatie.
Nagellak en juwelen graag vooraf verwijderen.
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Voorbereiding voor de ingreep
Alvorens uw kind in slaap gedaan wordt, zal de verpleegkundige een aantal
parameters nemen bij uw kind nl.:
 gewicht;
 lengte;
 bloeddruk, hartritme en zuurstofsaturatie;
 temperatuur.
Via de vragenlijst zal de verpleegkundige de volgende belangrijke informatie
inwinnen:
 is uw kind nuchter?
 is uw kind verkouden?
 eventuele allergieën.
 eventuele problemen m.b.t. de narcose bij uw kind of andere
familieleden.
Bij eventuele problemen (vb. koorts, veel
behandelende arts en de anesthesist verwittigd.

hoesten,

…)

worden de

Enkele minuten voor het vertrek naar het operatiekwartier krijgt uw kind,
indien ouder dan 1 jaar en minder dan 50 kg weegt, een voorbereidend
geneesmiddel, dat rectaal wordt toegediend (te vergelijken met een suppo).
Na het krijgen van de medicatie moet uw kind in bed blijven liggen. Het middel
kan namelijk bijwerkingen veroorzaken zoals sufheid en draaierigheid.
Uw kind mag een knuffel of een speelgoed waar het erg aan houdt,
meenemen naar het operatiekwartier. Ook een fopspeen mag mee. U mag
uw kind een pyjama aandoen, maar dit is niet noodzakelijk.
U mag uw kind vergezellen tot aan het operatiekwartier. Jullie kunnen samen
wachten tot een verpleegkundige van het operatiekwartier uw kind komt halen
om onmiddellijk te starten met de verdoving en de ingreep. U mag echter niet
mee in het operatiekwartier!
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Gedurende de ingreep
Tijdens de ingreep kan u ofwel wachten in de wachtzaal van het
operatiekwartier of in de kamer van het kinderdagziekenhuis. Op het einde van
de gang van de kinderafdeling, achter de groene deur, kan u zich steeds
bedienen van koffie, thee of water.
De anesthesie gebeurt meestal door middel van een masker met ballon. De
anesthesist zal uw kind vragen om een paar maal in het maskertje te ademen,
waarna uw kind vlug in slaap valt. Eenmaal uw kind in slaap is, wordt een
katheter geplaatst om medicatie via intraveneuze weg toe te dienen.
Na de operatie blijft uw kind nog een periode in de ontwaakzaal. Na de
goedkeuring van de anesthesist mag uw kind terug naar de kinderafdeling.

Na de ingreep
Op de kinderafdeling is het belangrijk dat uw kind in alle rust kan uitslapen.
Uw kind kan eventueel nog onrustig zijn, maar dit komt door de verdoving. Als
ouders zijn jullie permanent toegelaten. Bezoek van andere familieleden wordt
niet toegestaan.
Ten vroegste 2 uur nadat uw kind terug is van de operatiezaal mag hij of zij
water drinken.
Dit mag enkel na voorafgaande toestemming van de verpleegkundige.
Geef nooit op eigen initiatief drinken of eten aan uw kind.
Voor sommige ingrepen moet er langer gewacht worden alvorens te mogen
drinken. Het gevaar voor braken en slikproblemen is groot als uw kind te vroeg
drinkt en eet.
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Ontslag
Sommige artsen komen na de ingreep nog even langs. Hij/zij zal u
postoperatieve richtlijnen geven en de nodige medicatie voorschrijven. Vraag
dan nog gerust de nodige uitleg aan de arts. Op dit moment kan u ook vragen
om eventuele verzekeringspapieren en dergelijke in te vullen.

Thuis
Na ontslag mag uw kind de eerste 24 uur na de ingreep niet alleen blijven.
Indien u thuis met vragen zit, of ongerust bent, aarzel dan niet contact op te
nemen met de verpleegkundigen van de kinderafdeling T. 02 300 63 01
Mogen wij u vragen tijdig op de afspraak aanwezig te zijn en de
richtlijnen nauwkeurig in acht te nemen.
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Kleur mij!
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OLV Ziekenhuis
Kinderafdeling
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse

Contact
T. 02 300 63 01
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