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Anesthesie bij kinderen
1. Nuchter zijn :
Voor de geplande ingreep moet uw kind nuchter zijn, dit wil zeggen dat uw kind vanaf
middernacht niets meer mag eten of drinken.
Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens de verdoving inhoud van de maag in de longen terecht
komt met ernstige gevolgen.
2. Voorbereiding van het kind :
Begin op tijd uw kind voor te bereiden op de operatie. Leg hem/haar rustig uit wat er allemaal
gaat gebeuren.
-

Het kind krijgt een armbandje met zijn/haar naam er op.
Voor de operatie krijgt het rectaal een kalmerend middel toegediend.
Het kind wordt in zjin/haar bedje naar het operatiekwartier gebracht samen met 1 van de
ouders waar ze samen kunnen wachten.
In de operatiezaal krijgt het een maskertje met een ballon eraan waar het goed moet in- en
uitademen.
De mensen die werken in de operatiezaal dragen groene kleren en hebben mutsjes en
maskers op.
Als de operatie gedaan is komt uw kind terecht in de ontwaakkamer voor kinderen waar 1
van de ouders er terug bij kan zijn.
In de meeste gevallen heeft uw kind na de operatie een infuusje langs waar vocht en
eventueel pijnmedicatie kan gegeven worden.
Eenmaal terug op de kinderafdeling kan het kind naar de speelzaal als het zich goed voelt.
Wanneer het een daghospitalisatie is, kan u met uw kind het ziekenhuis terug verlaten nadat
de betreffende specialist uw kind ontslagen heeft van de afdeling.

3. Het ontslag
In daghospitalisatie mag uw kind normaal de dag van de operatie nog met u mee naar huis.
De betreffende specialist komt eerst u nog een woordje uitleg geven over het verloop van de
operatie, formulieren worden ingevuld en de pijnmedicatie voor thuis wordt zo nodig
voorgeschreven. Het is de bedoeling dat u uw kind de eerste 24u na de operatie goed opvolgt,
rustig houdt en niet laat fietsen of in de bomen klimmen. Er worden allemaal kortwerkende
producten gebruikt bij de anesthesie maar door de operatie zelf, het nuchter zijn voor een
bepaalde tijd en de pijnmedicatie is uw kind niet in zijn normale doen.
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