Informatie omtrent de anesthesie van uw kind
Een operatie of onderzoek onder narcose is voor u en uw kind een ingrijpende
gebeurtenis. Uit ervaring weten we dat een ouder die goed op de hoogte is gebracht van
wat er gaat gebeuren, zijn kind het beste tot steun kan zijn.
We overlopen hier kort de belangrijkste punten.
1. Voorlichting: wat vertellen en hoe?
Het is van belang om uw kind goed voor te bereiden op een verblijf in het ziekenhuis. Kinderen
kunnen een nare ervaring over het algemeen beter verwerken als ze van tevoren weten wat hen te
wachten staat. Vertel hen daarom op eenvoudige wijze en zo eerlijk mogelijk wat er gaat gebeuren
en waarom.
Leg in ieder geval uit:
- waarom uw kind geopereerd moet worden.
- dat hij/zij onder narcose gaat (“gaat slapen”).
- dat u bij hem/haar zal zijn tot hij/zij onder narcose is en zodra hij/zij weer wakker wordt!
- wat er op de dag van operatie allemaal gebeurt.
Belangrijk :
Mocht uw kind kort voor de ziekenhuisopname in aanraking komen met een kinder- of infectieziekte
of indien hij/zij koorts heeft (>38° C.), neem dan contact op met de chirurg/behandelende arts. Dit
zou namelijk een reden kunnen zijn om de geplande operatie even uit te stellen.

2. Eten en drinken
- Om misselijkheid en braken tijdens of na de operatie zoveel mogelijk te voorkomen, is het
belangrijk dat uw kind voor de operatie een bepaalde periode niet meer eet (“nuchter” blijft).
Uw kind moet nuchter zijn vanaf 24:00 uur ’s nachts.
- Tot 2 uur voor de opnametijd mag uw kind nog maximaal één glas heldere vloeistof (thee, water,
appelsap) drinken. Géén melkproducten of bruisende dranken!
- Borstvoeding mag tot 4 uur voor de opnametijd gegeven worden.

3. Premedicatie: vanaf de leeftijd van 6 maanden
Als uw kind bijna aan de beurt is, zal de verpleegkundige van de afdeling de premedicatie toedienen
waardoor uw kind wat slaperig zal worden. Even later wordt u dan samen naar het operatiekwartier
gebracht. Uiteraard mag u een knuffel/fopspeen meenemen.

4. Het operatiekwartier
Eén van de ouders mag mee in het operatiewartier en bij het kind blijven totdat hij/zij onder narcose
is, De anesthesist kan bij uitzondering (bv. bij spoedingrepen, babies jonger dan 6 maanden oud)
besluiten dat dit niet mogelijk is.

5. De anesthesie/narcose
Uw kind wordt in slaap gebracht met behulp van een mondkapje of een prikje.
Tijdens het onder narcose gaan kunnen kinderen de volgende reacties vertonen:
- de ogen draaien weg.
- de ademhaling kan versnellen of zwaarder worden.
- spartelen met armen en/of benen.
De bovenstaande reacties zijn volledig normaal en veel voorkomend. De kinderen zijn zich hiervan
niet bewust en zullen zich dit later niet kunnen herinneren. Toch is het goed dat u hiervan op de
hoogte bent, zodat u niet schrikt als het gebeurt en weet dat het erbij hoort.
Als uw kind eenmaal onder narcose is, verlaat u samen met een OK-medewerker de operatiekamer.
U mag dan wachten in de wachtzaal net buiten het operatiecomplex.
Belangrijk:
Indien u zwanger bent, wordt het afgeraden om mee de operatiekamer of uitslaapkamer in te gaan
omdat narcosegassen potentieel schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht.

6. De ontwaakzaal/uitslaapkamer
Na de operatie wordt uw kind naar de ontwaakzaal gebracht voor verdere bewaking en toediening
van pijnmedicatie. Een OK-medewerker zal u begeleiden uit de wachtzaal en u terug bij uw kind
brengen.
Na de narcose komt het vaak voor dat kinderen nog wat slaperig, boos of verdrietig zijn en niet
precies weten wat er gebeurd is of waar ze zijn.
Het kan ook zijn dat hij/zij misselijk is of een keer moet braken.

7. Weer terug op de afdeling
Wanneer u samen met uw kind weer terug bent op de kinderafdeling, zal de verpleegkundige
afspreken wanneer uw kind wat mag drinken.
Pijnstillers worden toegediend volgens een pijnmedicatieschema. Mocht uw kind toch nog pijn
hebben, meldt dit dan gerust aan de verpleegkundige.

8. Tot slot
Om optimale zorg te kunnen (blijven) bieden, horen wij graag uw ervaringen. Mocht u vragen,
opmerkingen of problemen hebben, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een van de
verpleegkundigen.
Voor meer informatie omtrent de anesthesie kan u terecht op
http://www.sezz.be/Anesthesie/Home.aspx of neem contact op met de dienst Anesthesie op
09/364 85 90.
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