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Na het ontslag

Mocht u thuis nog vragen kan u steeds contact 
opnemen met:

 • uw behandelende arts

 • de kinderafdeling ( tel. 056/623.170 )

 • dienst spoedgevallen ( tel. 056/623.131 )

 • uw huisarts

Uit bezorgdheid om het welzijn van uw kind, zal een 
verpleegkundige u de dag na het ontslag thuis opbellen 
om te peilen naar het verloop van de herstelperiode.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.
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KINDERGENEESKUNDE

Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70 

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11



Op de afdeling

Bij de opname van uw kindje zal de verpleegkundige:

 • De nodige formulieren invullen

 •  Temperatuur, bloeddruk en gewicht nemen

 •  Uw kindje een operatieschortje aantrekken

 •  Begeleiden naar de kamer

 •  De premedicatie toedienen ( = medicatie die vooraf  
  wordt gegeven) waardoor uw kindje slaapdronken  
  wordt, een droge mond krijgt en er mogelijks een  
  felle blos op de wangen verschijnt. Opdat hij/zij zich  
  niet zou kwetsen of vallen is het beter om niet meer  
  rond te lopen. 

In het operatiekwartier

Eén ouder mag mee naar het operatiekwartier. Hier 
krijgt de mama/papa een overschort, overschoenen 
en een muts aangetrokken. De ouder mag bij haar/zijn 
kindje blijven tot het in slaap is gebracht.

Na de operatie wordt u terug tot bij uw kind begeleid. 

Het kan zijn dat uw kindje onrustig of soms zelfs 
agressief is. Dit gedrag verdwijnt spontaan binnen 
+/- 30 minuten. Om uw kindje te troosten kan u een 
vertrouwde knuffel meenemen.

Terug op de kamer

Het kan zijn dat tijdens de ingreep een infuus werd 
geplaatst. Dit wordt ten vroegste verwijderd nadat uw 
kindje gedronken heeft.

Drinken mag pas wanneer dit toegelaten is van de 
anesthesisten en de behandelende arts. Dit is 

afhankelijk van de soort operatie/verdoving.
De verpleegkundige zal u verder informeren wanneer 
uw kindje mag drinken en eten.

Na de operatie wordt de nodige pijnstilling voorzien. 
Vraag hierover gerust meer uitleg aan de verpleegkundige.

Indien uw kindje wil spelen, kan u gebruik maken van de 
speelhoek t.h.v. de inkom van de afdeling.

Het ontslag

De arts komt bij u langs wanneer zijn/haar operatieplan-
ning dit toelaat. Hij/zij beslist of het mogelijk is om naar 
huis te gaan. 

Bij het ontslag zal de arts u de nodige attesten en 
richtlijnen voor de thuisbehandeling (evt. schoolverlet, 
voeding, pijnstilling en medicatie, wondverzorging  ed.)  
bezorgen. Tevens wordt een afspraak gemaakt wanneer 
u dient terug te komen voor de verdere opvolging.

Voorbereiding 

In samenspraak met uw arts werd een operatie gepland 
bij uw kind(je).

Om de angst en het verdriet tot een minimum te her-
leiden is het belangrijk dat uw kindje zo goed mogelijk 
wordt voorbereid. Aangepast aan de leeftijd kan u een 
eenvoudige, eerlijke uitleg geven over het  verloop van 
de ingreep. Belangrijk voor het kindje is te vermelden 
dat er steeds één van de ouders mag meegaan naar de 
operatiekamer tot hij/zij in slaap is.

Indien u het wenst kan u reeds op voorhand langsko-
men op de kinderafdeling. Aan de hand van foto’s zal de 
juf het verloop van de voorbereidingen toelichten.

BIJ OPNAME DIENT UW KINDJE NUCHTER TE 
ZIJN. 

Dit betekent dat het niets meer mag eten of drinken 
vanaf middernacht.

Bij uw aankomst in het ziekenhuis mag u zich aanmel-
den bij de dienst “inschrijvingen”, (bevindt zich naast het 
onthaal). Een begeleider zal met u meegaan tot op de 
afdeling.

Wat brengt u mee?

 • KIDS ID / ISI + / EID

 •  KNUFFEL / FOPSPEEN


