
Naar het ziekenhuis 
voor een ingreep 
onder narcose

niet eten
Bekijk ons filmpje op 

www.sfz.be/kindergeneeskunde



Beste ouder(s),

Binnenkort ondergaat uw kind een behandeling onder narcose. 

Volgende informatie dient om dit ziekenhuisverblijf voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. 

Voorbereiding op de ingreep (thuis):

* zorg dat uw kind nuchter blijft: geen vaste voeding en dranken na middernacht

* bespreek met uw kind wat gaat komen

* bij ziekte of koorts neemt u contact op met het ziekenhuis

Belangrijke afspraken voor de begeleider/ouder:

* Er mag slechts 1 ouder of begeleider aanwezig zijn bij het inslapen en ontwaken van uw kind.

* Vanuit patiëntveiligheid is het nodig om de steriliteit in het operatiekwartier te waarborgen. 

   Het is absoluut verboden om de medische toestellen en materialen aan te raken.

* De ouder/begeleider dient zich te houden aan de kledingvoorschriften en mag de medewerkers van 

   de operatiezaal niet belemmeren in hun werkzaamheden.

* Het is geen verplichting het kind te begeleiden. Enkel als u in de mogelijkheid bent om uw kind gerust 

   te stellen in de operatiezaal, bent u een hulp voor uw kind. Als u zich niet in staat voelt om uw kind te 

   begeleiden uit angst of ongerustheid, bespreekt u dit met de verpleegkundige op de kinderafdeling. 

* U kan niet tijdens de hele ingreep in de operatiezaal blijven. Wanneer uw kind slaapt, verlaat u 

   onder begeleiding de zaal naar de wachtkamer. 

* In het belang van uw kind, kan de anesthesist of de behandelend geneesheer u verzoeken het 

   operatiekwartier te verlaten. 

* Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het betreden van het operatiekwartier. Foto’s of filmopnames 

   in het operatiekwartier zijn verboden.

* Vergezellen van uw kind is enkel mogelijk op werkdagen tussen 08u00 en 16u00. 

   In de mate van het mogelijke wordt buiten deze uren eenzelfde regeling nagestreefd.

De anesthesist zal de narcose starten door uw kind een maskertje op te zetten. Sommige kinderen 

vallen niet onmiddellijk rustig in slaap. Ze kunnen onrustig worden, draaien met de ogen, hoesten 

of bleek wegtrekken. Deze gedragingen zijn normaal. Uw kind merkt hier zelf niets van omdat het al 

bijna in slaap is. Hier is dan ook geen enkele reden tot ongerustheid.

U kan rekenen op de deskundige zorgen van een medisch-verpleegkundig team. 

Zij zetten zich samen in voor de beste zorgen aan uw kind.



Valpreventie

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een zoen, een pleister en de val van het kind is 

snel vergeten. Op de kinder- en jeugdafdeling hebben kinderen omwille van hun ziekte, ingreep 

nog een groter risico om te vallen dan in de thuissituatie. 

We willen via een aantal specifieke richtlijnen het vallen bij kinderen voorkomen.

• Laat je kind na sedatie of narcose niet te snel en/of alleen uit bed komen

• Vervoer niet-mobile grotere kinderen altijd in bed en/of rolstoel en niet op de arm van de 

   ouders of familie

• Laat je kind nooit op stoelen, tafels of vensterbanken kruipen of staan. 

• Laat je kind niet op de infuusstaander staan om rond te rijden

• Laat je kind nooit alleen achter op het verzorgingskussen of op het logeerbed

• Zorg ervoor dat je kind in een babystoel, buggy of maxicosi, goed vastzit en laat het niet alleen 

   achter 

• Sluit bij de baby’s steeds de tralies van het bedje tot boven toe

• Hang de activiteitenspeeltjes op de juiste hoogte om te vermijden dat het kind uit het bed

   wilt klimmen. Laat geen dozen of hoog speelgoed in de bedjes achter om te voorkomen dat de 

   kinderen erop klimmen om over het bed  te kruipen.

• Laat je kind niet onbegeleid douchen

• Na het poetsen van de kamer, afdeling kan de vloer nat zijn. Wacht even tot de vloer droog is 

   alvorens erover te lopen

• Voelt u zichzelf niet goed, leg je kind dan meteen veilig weg. Een ziekenhuisopname is immer 

   voor u als ouder een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis

• Zet de grote bedden steeds op de laagste stand

• Zorg dat je kind steeds schoenen, pantoffels of anti-slipsokjes aan heeft.



NIET drinken

niet etenNIET eten



   Dit is de eerste keer 
dat ik voor een ingreep  

   naar het ziekenhuis moet.

Voor we ons aanmelden 
moeten we een ticket 

nemen.



We wachten tot 
mijn nummer aan 

de beurt is.



Yes!
Mijn nummer.

Inschrijving! 

Hier zorgt mama wel 

voor.



Met de lift 
naar de 

afdeling!!

Fijn dat de 
mevrouw van het 

onthaal ons de weg 
naar de afdeling 

toont.



Op weg naar mijn 
kamer!



De verpleegkun-
dige vertelt ons wat 

er allemaal gaat 
gebeuren.

Ik krijg een 
armbandje aan met 

mijn naam op! 
Dat moet ik steeds 

dragen!



Mijn bed krijgt 
ook mijn naam.

Even op de 
weegschaal!



Wat vraagjes 
beantwoorden.

Soms krijg je    

Emla-zalf op je

 handen, zodat ik 

straks niets voel als ze

 moeten prikken! 



De verpleegkundige 

geeft in
form

atie en 

mama krijg
t een 

foldertje
 om alles nog 

eens na te lezen.

Mijn mama is altijd 
bij mij!



Ik ben toch een beetje zenuwachtig en bang!

Maar probeer me 
te ontspannen met TV-kijken.



Een 
medicament in 

mijn poep. 
Hier word ik rustig 

van.

Mijn bril aan 
mama geven,

die mag niet mee 
naar de 

operatiezaal.



Leuk, in bed naar 
het operatiekwartier 
en super dat mama 

mee mag. 
Weg zijn wij.

Wachten op de lift.



Aangekomen in het 
operatiekwartier.

Nog een dikke zoen! 
En mama gaat zich 

snel omkleden.



Mam
a m

oet een 

aangepaste schort 

over haar kleding 

aan doen.

Nu rijden we het 
operatiekwartier 

binnen.



Oef, m
ijn mama 

heeft z
ich snel 

omgekleed.

De verpleegkundige 
komt enkele vragen 

stellen.



De dokter komt 
langs, 

ik ben al moe!

De ‘sl
aapdokter’ 

komt m
e even gerust 

ste
lle

n voor z
e m

e in
 

sla
ap doet.



Mama blijft bij me 
tot ik slaap.

Nu sl
aap ik

, m
ijn

 

mama gaat n
aar d

e 

wachtzaal. 

De in
greep kan 

beginnen.



Ik ben in de 

‘recovery’ of 

ontwaakruimte. 

Nu mag mijn mama 

terug bij mij komen.

Mijn mama wacht 
in de 

wachtkamer tot ik 
terug ben.



De verpleegkundige 
geeft uitleg.

De ‘slaapdokter’ 
komt kijken 
of ik goed 

wakker ben.



Toch fijn dat 
mama er is!

De verpleegkundige 

komt me halen om 

naar mijn 
kamer te gaan.



Teru
g naar d

e lif
t e

n 

naar m
ijn

 kamer.



Terug op mijn 

kamer, nu nog wat 

rusten.

Ik mag al 
water drinken.



Eerst goed drin
ken, 

dan krijg
 ik een ijs

je.

Lekker ijsje!



Nog het in
fuusje

 

laten uitd
oen.

Alles is achter 

de rug en ik mag 

terug mijn kleren 
aandoen.



Nu nog wachten 
op de 

ontslagpapieren en 
de dokter.



Nu w
achten w

e 

op de  d
okter.

De dokter zegt dat 
alles goed is 

verlopen. Ik mag 
naar huis.



Nog even met 
mama 

bespreken. 

Joepie, naar huis!
Het is allemaal heel 
goed meegevallen.

  Dank jullie wel
voor de goede
      zorgen.
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