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

Wanneer wordt sedatie toegepast?
 Bij korte ingrepen die geen algemene anesthesie
vereisen.
 Om een onderzoek uit te voeren (MR, CT-scan, BERA)
waarbij het kind een langere tijd niet mag bewegen.

Wat is sedatie?
Om een patiënt onder sedatie te
brengen worden licht verdovende
geneesmiddelen toegediend die het
bewustzijn verminderen en die de
patiënt in een diepe slaap brengen.
Sedatie is geen totale anesthesie, want
de patiënt is niet volledig bewusteloos
en de sensibiliteit wordt niet totaal
opgeheven.
Een belangrijk voordeel voor de patiënt
is dat dat preoperatieve onderzoeken
overbodig zijn.

Welke voorbereidingen moet uw kind krijgen?
• Kinderen ouder dan 1 jaar moeten nuchter blijven
vanaf middernacht. Kinderen jonger dan 1 jaar
mogen tot 6 uur ’s morgens eten.
• Kinderen die een behandeling volgen met
anti-epileptica (Luminal®, Depakine®...) of die
Hydrocortisone nemen, mogen hun medicatie de
ochtend van de sedatie innemen met een slokje water.
• Uw kind mag geen koorts hebben en niet verkouden
zijn. Een verstopte neus of hoestbuien kunnen een
indicatie zijn om de sedatie uit te stellen.
• Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk bij uw kind 		
kan blijven, ook gedurende de verzorging en tijdens
eventuele onderzoeken. Meer dan twee personen
tegelijk kunnen we echter niet in de kamer toelaten.

• Aangezien uw kind de rest van de ochtend nuchter
moet blijven, plaatsen we een infuus dat toelaat om
medicijnen en/of contrastmiddel via de bloedbaan
toe te dienen.
• Aan kinderen jonger dan 1 jaar, wordt een half uur
vóór het onderzoek of ingreep een sederende siroop
toegediend. Omdat dit product de slokdarm kan
irriteren wordt het via een fijne maagsonde
rechtstreeks in de maag toegediend.
• Kinderen die ouder zijn dan 1 jaar krijgen bij
aankomst op de dageenheid een licht sederende
zetpil (suppo). Dit zal uw kind vooral rustig houden,
soms treden tijdelijk wat evenwichtsstoornissen op
als nevenwerking. Een half uur vóór het onderzoek of
ingreep geven we uw kind een diepere sedatie
waardoor het rustig in slaap valt. Deze medicatie
wordt toegediend via een inspuiting in de bil.

• Als uw kind thuis een cardio-respiratoire monitor
heeft, brengt u dit toestel mee naar het ziekenhuis.
• Indien een MR onderzoek gepland is mag uw
kind geen enkel metalen voorwerp bij zich hebben
en ook geen kledij dragen waarin metaal is verwerkt
(drukknopen, ritsen, (haar)speldjes, gespen, ... ).

Hoe wordt uw kind onder sedatie gebracht?
• Bij aankomst op de dageenheid wordt uw kind
gewogen om de dosis sederende medicatie te
berekenen.
• De verpleegkundige komt langs om een paar vragen
te stellen en om de temperatuur van uw kind te
nemen.
• De kinderarts komt uw kind nog onderzoeken en
overloopt eventueel recent doorgemaakte ziektes
en/of medicatiegebruik.

Wat gebeurt er na de sedatie?
De tijd die uw kind na het onderzoek of ingreep nodig
heeft om wakker te worden is niet op voorhand te
voorspellen maar u kunt helpen door uw kind zacht te
stimuleren.
Voor het naar huis kan moet uw kind, in functie van
de leeftijd, zelfstandig op zijn voetjes kunnen staan,
gedronken en gegeten hebben:
• Voor zuigelingen is dit minstens een flesje melk (de
flesvoeding meebrengen aub).
• Grotere kinderen krijgen op de afdeling een
gesuikerde drank (een sapje of een cola) en een
broodjesmaaltijd.

Het ontslag kan pas plaatsvinden vanaf het moment
dat uw kind goed wakker is en nadat de pediater er
goedkeuring voor heeft gegeven.

Waar moet u thuis op letten?
Het kind zal in de loop van de namiddag opnieuw in
slaap vallen. Dit is normaal, maar probeer uw kind op
regelmatige tijdstippen te wekken en eten en drinken te
geven.
Zorg ervoor dat uw kind, vóór het de nachtrust aanvat,
een volledige maaltijd gegeten heeft.
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Sommige kinderen kunnen ‘s namiddags nog last hebben
van evenwichtsstoornissen.

Welke problemen kunnen zich thuis voordoen?
 Uw kind is niet wekbaar
 Wil niet eten of drinken
 Voelt zich misselijk of braakt
 Gedraagt zich abnormaal

Aarzel niet om bij één van deze problemen contact
op te nemen met
- uw huisarts
- de dageenheid kinderen
(tijdens de werkuren)
- de spoedgevallendienst

tel: 02 477 60 67

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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tel: 02 477 51 00

Neem steeds de brief mee die u ontvangen hebt bij het
ontslag. Deze brief vermeldt namelijk welke medicatie
uw kind kreeg toegediend.
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