Algemene verdoving bij kinderen
Je mag aanwezig zijn wanneer je kind verdoofd
wordt.
Kleine kinderen worden verdoofd d.m.v. een
gasmengsel. Je kind krijgt dan een masker over
de mond en neus. Hij of zij krijgt dan de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Na
enkele malen zal je kind vervolgens in slaap
vallen. Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal. Grotere kinderen worden vaak via een prikje in slaap gedaan. Als je kind slaapt, moet je even in de
wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt je kind naar de ontwaakruimte gebracht en mag je terug bij je kind
tot hij/zij wakker is. Een kind kan soms heel
onrustig of agressief wakker worden. Dit is het
gevolg van de medicatie voor de verdoving. In
de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord
en geobserveerd op pijn. Zo nodig geeft men
extra pijnstilling. Als je kind voldoende wakker
is, wordt hij/zij terug naar het pediatrische
daghospitaal gebracht.
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Infobrochure
voor ouders
Wat houdt het verwijderen
van amandelen in?
Hoe verloopt de opname en tips inzake
verzorging.

Wat zijn amandelen ?
Amandelen bestaan uit lymfoid weefsel dat ons
immuunsysteem opbouwt. Ze bevinden zich
links en rechts achteraan in de keelholte.
Bij herhaaldelijke ontsteking van dit weefsel of
bij vergrote amandelen met klachten van belemmering van de ademhaling en snurken, is
het aangewezen om deze te verwijderen.
De taak van de amandelen wordt nadien overgenomen door het overige lymfoid weefsel.

Hoe verloopt de ingreep?
Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving.

Dagopname pediatrie
Omwille van de algemene verdoving moet je
kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit
dat ze na 24u ‘s nachts niets meer mogen eten
en drinken. Kleine kinderen met flesvoeding
mogen zes uur voor de opname nog een flesje
drinken.
Als je kind ziek is of koorts heeft (meer dan
38°C), kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig
dan de NKO-arts.
De dag van opname ga je eerst naar het onthaal
om je kind in te schrijven. Volgende zaken dien
je te voorzien:




Identiteitskaart van je kind



Vertrouwd speelgoed of knuffel

Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering

Vervolgens meld je je aan op het pediatrisch
daghospitaal. Dit bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt je kind
een kamer toegewezen voor de rest van de dag.
Je kind wordt gewogen en de temperatuur
wordt gemeten. Het kind krijgt een operatiehemdje en identificatiebandje aan.
Tijdens de consultatie van de NKO-arts krijg je;
als ouder, een ’informed consent’ formulier
met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag je thuis invullen en ondertekenen.
Hiermee geeft je je toestemming om de ingreep
te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen
met jouw overlopen.
Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als
voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit
wordt via de mond gegeven. Er wordt ook
ibuprofensiroop gegeven. Dit is preventieve
pijnstilling. Vervolgens wordt het kind in het
bed naar de operatiezaal gebracht.
Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind verdoofd wordt. De ingreep duurt ongeveer 45
minuten. Na de operatie blijft je kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij
hem/haar blijven. Zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht.
Als je kind zich goed voelt, mag het na 2 uur iets
drinken.
In de loop van de namiddag komt de arts langs
en bespreekt met jou de nazorg. Nadien mag
hij/zij naar huis. Bezoek van broers en zussen
kan enkel tussen 18u en 19u.

Verzorging en tips na ontslag


Drinken is op de dag van de ingreep het
belangrijkste. ‘s Avonds mag je kind eventueel iets licht verteerbaar eten, bvb. yoghurt, lauwe soep ...



De volgende dag mag je kind malse voeding eten. Geen voeding met scherpe randen zoals chips of frietjes. Het voedsel
mag echter niet te warm of te koud zijn.
Dit kan gevaar op nabloeding geven. Eén
ijsje per dag is toegelaten.



Geef 30 minuten voor de voeding Ibuprofensiroop volgens gewicht. Dit zorgt voor
pijnstilling en ontzwelling van de keel
waardoor het eten gemakkelijker gaat.



Blijf je kind stimuleren om te drinken.
Voorkom uitdroging. Geef geen bruisende
dranken of fruitsappen, deze prikken teveel.



je kind kan braken na de operatie. Dit kan
een bruine of zwarte kleur hebben. Dit is
normaal maar moet nadien verdwijnen.
Als je kind rood bloed braakt dan wijst dit
mogelijk op nabloeding van de wonde in
de keel. Kom meteen naar het ziekenhuis.



Bij koorts neem je contact op met de NKOarts of de pediatrie-afdeling.



Normaal gezien kan je kind na een week
weer voldoende eten en kan het opnieuw
naar de opvang of naar school.

