
Beste ouders

Binnenkort moet uw kind een kleine operatie ondergaan. 
Vroeger was een meerdaagse opname in het ziekenhuis 
hiervoor noodzakelijk. Nu hoeft dat niet altijd meer. De 
meeste, eenvoudige operaties kunnen nu uitgevoerd wor-
den op één dag. Dit noemen wij ééndagschirurgie.

Deze mogelijkheid heeft als voordeel dat uw kind slechts 
een 8-tal uren op de afdeling "dageenheid" van het kin-
derziekenhuis verblijft, er niet moet overnachten en 
slechts zéér kort uit zijn vertrouwde familiale sfeer wordt 
onttrokken.
 
Recente ontwikkelingen in de anesthesie hebben ertoe 
bijgedragen dat dit alles zeker even veilig kan gebeuren als 
vroeger.

Deze folder heeft tot doel u wat praktische informatie 
hierover te verschaffen, teneinde de gehele procedure 
vlot te laten verlopen.

Nuttige telefooNNummers

Afspraken raadpleging:

• kinderheelkunde: 02 477 60 61

• orthopedie: 02 477 60 61

• plastische heelkunde: 02 477 60 61

• urologie: 02 477 60 61

• dermatologie: 02 477 60 61

• gynecologie: 02 477 60 61

• neus-keel-oren: 02 477 60 62

• oogheelkunde: 02 477 60 62

• stomatologie: 02 477 60 12

• tandheelkunde: 02 477 49 20

• anesthesie en

   preoperatieve onderzoeken: 02 477 60 62

• dageenheid: 02 477 60 67

• spoedgevallendienst kinderen: 02 477 51 00
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Praktisch verlooP

 

Tijdens uw eerste bezoek aan de chirurg worden de afspra-
ken gemaakt voor de preoperatieve onderzoeken en wordt 
de operatiedatum vastgelegd.

Deze preoperatieve onderzoeken omvatten een bloedafna-
me en een onderzoek van het kind door de anesthesist, dit 
alles in uw aanwezigheid.

Hiervoor moet het kind niet nuchter zijn !

De werkdag vóór de operatie belt u tussen 14 en 16 uur 
naar de afdeling "dageenheid" (02 477 60 67) om te weten 
om welk uur u daar ‘s anderendaags verwacht wordt.

Uw kind moet nuchter blijven (=niets eten noch drin-
ken, ook geen water!) vanaf middernacht, tenzij dit 
anders afgesproken wordt.

Om hygiënische redenen vragen wij u de avond voor de 
operatie uw kind een BAD/DOUCHE te geven.

Op de dag van de operatie meldt u zich met uw kind op het 
afgesproken uur aan op de dageenheid.

EEN of TWEE personen maximum (beide ouders, of wel één 
van de ouders met een ander familielid) blijven de gehele 
dag bij het kind.

De meeste kamers op de dageenheid zijn tweepersoonska-
mers.

Een half uurtje voor de operatie wordt een kalmeermiddel 
toegediend; wat later mag u uw kind vergezellen tot aan de 
operatiezaal waar het zal blijven tot het goed ontwaakt is. 
Om praktische redenen kan slechts 1 ouder toegestaan 
worden op PACU (Post Anesthesie Zorgenafdeling).

De anesthesist zal u het ontslaguur mededelen.

Na medische kontrole door de chirurg waarbij de nodige 
uitleg in verband met de nazorg wordt gegeven, kunt u het 
ziekenhuis verlaten tussen 17 en 18 uur.

Voor het toezicht na de operatie en de nazorg, verwijzen wij 
u in de eerste plaats naar uw huisarts, die u best op voor-
hand verwittigt. Als u, in geval er zich een probleem voor-
doet, uw huisarts niet kunt bereiken, kunt u overdag de 
dageenheid contacteren op het nummer 02 477 60 67 en 
buiten de werkuren de spoedgevallendienst op het nummer 
02 477 51 00.

eNkele bemerkiNgeN

• In geval uw kind de laatste dagen voor de operatie ziek 
wordt, verzoeken we u ons dit tijdig te melden (tel. 02 
477 60 67)

• Na de operatie, zal de verpleegkundige u op de hoogte 
brengen, betreffende inname van drank en voeding.

 ‘s Avonds is het aangewezen uw kind een lichte maaltijd 
te geven.

• Het is noodzakelijk dat één van de ouders, of een ander 
familielid, bij het kind aanwezig blijft tijdens de eerste 
twee dagen na de operatie; gelieve hiervoor de nodige 
schikkingen te treffen.

• In zeer zeldzame omstandigheden kan het na de operatie 
toch noodzakelijk blijken dat uw kind een nacht in het 
ziekenhuis blijft voor verdere observatie. We zullen u dan 
alle nodige uitleg geven en het mogelijke doen om een 
moeder-kind kamer vrij te maken, zodat één van de 
ouders continu bij het kind kan blijven.

• Indien uw kind om een bepaalde reden niet in aanmerking 
komt voor ééndagschirurgie, bestaat steeds de mogelijk-
heid om een moeder-kind kamer te boeken.


