DIENST ANESTHESIOLOGIE

Aangezien uw kind binnenkort een
onderzoek of een ingreep onder anesthesie
ondergaat, geven we U enige aanvullende
informatie.

~~~

Wanneer wordt een anesthesie toegepast ?
- Bij
pijnlijke
en/of
onaangename
onderzoeken of ingrepen van korte duur.
- Om een onderzoek uit te voeren (vb. NMR,
Ct scan, BERA,…) waarbij uw kind
gedurende een lange tijd niet mag bewegen.

Wat is anesthesie ?
- Om uw kind onder anesthesie te brengen
worden
verdovende
geneesmiddelen
toegediend, die het bewustzijn verminderen.
Sommige van deze middelen hebben
eveneens een pijnstillende werking.
- Voor dit type anesthesie zijn pre-operatieve
onderzoeken vaak overbodig.

Welke voorbereidingen moet uw kind
krijgen ?
- Zo uw kind niet gehospitaliseerd is, dient het
2 uur vóór het geplande onderzoek / ingreep
aanwezig te zijn op de afdeling Voor uw
kind betekent dit om ………………..uur
- Kinderen mogen gedurende 6 uur vóór de
anesthesie niet meer eten of drinken (ook
geen water). Voor uw kind betekent dit
nuchter vanaf ...............……uur
- Kinderen die een behandeling volgen met
anti-epileptica (Luminal® , Depakine®……..)
of die hydrocotisone nemen, mogen hun
medicatie toch innemen met een klein slokje
water.
- Uw kind mag geen koorts hebben. Een
verstopte neus of hoestbuien kunnen
eventueel een indicatie zijn om de anesthesie
uit te stellen.
- Het is belangrijk dat U zoveel mogelijk bij
uw kind kan blijven, ook gedurende de
verzorging. Meer dan twee personen tegelijk
kunnen we echter niet in de kamer toelaten.
- Als uw kind thuis een cardio-respiratoire
monitoring heeft, breng dit toestel dan mee
naar het ziekenhuis.
- Indien een NMR-onderzoek gepland is, mag
uw kind geen enkel metalen voorwerp bij
zich hebben (oorringen, haarspelden……) en
ook geen kledij dragen waarin metaal
verwerkt is (drukknopen, ritsen, gespen,
speldjes……)

- Zo U over een vragenlijst anesthesie
beschikt, gelieve deze vooraf in te vullen en
mee te brengen. Zo U over een
toestemming beschikt, gelieve deze
eveneens in te vullen, te ondertekenen en
mee te brengen.
Hoe wordt uw kind onder anesthesie ge bracht?
- Bij aankomst op de afdeling wordt uw kind
gewogen en gemeten.
- De verpleegkundige komt langs om een
paar vragen te stellen, de temperatuur van
uw kind te nemen en emla-zalf (verdovende
zalf) aan te brengen op de plaats waar het
infuus geplaatst zal worden.
- Een ondertekende toestemming tot
verdoving is nodig. Men zal U ook vragen
om de vragenlijst anesthesie in te vullen,
alsook een document betreffende het
nuchter-zijn te ondertekenen. Deze
ingevulde documenten mag U aan de
verpleegkundige overhandigen.
- Wanneer er twijfel bestaat in verband met
de gezondheidstoestand van uw kind, zal
aan de pediater gevraagd worden om uw
kind te onderzoeken.
- Er wordt een infuus geplaatst dat toelaat om
medicijnen en/of contrastmiddel via de
bloedbaan toe te dienen. Deze medicijnen
worden net vóór het onderzoek / ingreep
toegediend.

Wat gebeurt er na de anesthesie ?
- Bij jonge kinderen wordt onmiddellijk na de
anesthesie de pamper vervangen, zodat men
effectief weet dat het kind geplast heeft vóór
ontslag.
- Als uw kind goed wakker is, mag zij/hij eten
en drinken.
- Voor jonge kinderen mag U altijd een flesje
melk meebrengen. Bij aankomst op de
afdeling vraagt U aan de verpleegkundige
dit in de koelkast te bewaren.
- De grote kinderen krijgen op de afdeling een
gesuikerde drank (een sapje of een cola) en
een broodjesmaaltijd aangeboden.
- Het ontslag kan pas plaatsvinden indien uw
kind koortsvrij is, geplast heeft en na het
akkoord van de anesthesist.

Welke problemen kunnen zich thuis
voordoen ?
- uw kind wil niet eten of drinken
- uw kind voelt zich misselijk en braakt
- uw kind gedraagt zich abnormaal
Aarzel niet bij één van deze problemen contact op
te nemen met:
- Uw huisarts
- De dienst anesthesie: «: 02/477.89.61
- De afdeling waar U verbleef:
K1 afdeling: «: 02/477.77.11
K2 afdeling: «: 02/477.77.12
K5 afdeling (slaapeenheid/gastro)
«: 02/477.60.69
EH72 (dageenheid kinderen): tijdens de
werkuren: «: 02/477.60.67
Spoedgevallendienst:
«: 02/477.51.00
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Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie van
algemene aard. Niet alle mogelijke technieken,
toepassingen, risico's zijn er in opgenomen. Volledige
informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt
afzonderlijk, wordt door de arts verstrekt. Volledige of
gedeeltelijke overname van de tekst is uitsluitend
toegestaan na voorafgaande toestemming van de
verantwoordelijke uitgever.
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