
Bij uw kind werden poliepen verwijderd. 

Op vlak van nazorg, geven we u volgende richtlijnen mee.

Dag van de operatie:

• Na enkele uren, indien er geen bloeding of braakneigingen zijn, is het aangeraden 

   om water te laten drinken. 

• Indien de temperatuur niet te hoog is en de algemene toestand het toelaat, mag de  

   patiënt het ziekenhuis verlaten op het einde van de namiddag. Oppassen dat het   

   geen kou vat tijdens zijn vervoer van het ziekenhuis naar huis. Laat het kind thuis 

   goed rusten en geef het ’s avonds ijscrème of een andere dessertcrème.

Volgende dagen:

• Het kind moet nog 2 of 3 dagen binnenblijven. Het is af te raden de patiënt  

   gedurende de eerste 5 dagen na de ingreep een lange tijd in de volle zon te laten. 

   Daar dit risico geeft op nabloedingen. Ter hoogte van het operatielitteken mag geen 

   enkel geneesmiddel aangebracht worden. Vanaf de dag na de ingreep moet de 

   geopereerde door de neus ademen, de mond gesloten houden en alle woorden 

   duidelijk uitspreken. Het snuiten van de neus dient vermeden te worden gedurende 

   de eerste 2 à 3 dagen na de operatie.

De voeding:

• De tweede dag geeft u lichte, lauw en half-vaste voeding. Men kan bijvoorbeeld ’s 

   morgens en ’s avonds een lichte crème, griesmeel, rijstpap of yoghurt geven;     

   ’s middags soep, aardappelpuree met boter en groenten in water gekookt. 

• Goed blijven drinken gedurende de eerste dagen is aangewezen.
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• Bij koorts of pijn mag een pijnstillende medicatie onder de vorm van een suppo  

   of een siroop geven worden. Bijvoorbeeld: Perdophen® siroop of Perdolan mono® 

   suppo. 

 Ibruprofen®: Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®
 Paracetamol®: Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®
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Een controle afspraak bij uw NKO arts dient voorzien te worden twee weken na de 

operatie.

Mochten er zich problemen voordoen, dan kan je steeds contact opnemen met de 
afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde op het nummer 011 71 53 30.

Wij wensen je een goede thuiskomst en jouw kind een spoedig herstel toe.


