TE ONTHOUDEN!

CONTACTINFORMATIE
Dageenheid pediatrie

02 477 60 67

- Bloedafname: ❍ ja, op .............................................. om ......................... uur
❍ neen, niet nodig

Consultaties
Consultatie anesthesie
Preoperatieve onderzoeken

02 477 60 61

- RX thorax:

❍ ja, op .............................................. om ......................... uur
❍ neen, niet nodig

Consultatie MKA

02 477 60 12

- EKG:

❍ ja, op .............................................. om ......................... uur
❍ neen, niet nodig

Consultatie tandheelkunde

02 477 49 20

Spoedgevallendienst kinderen

02 477 50 00

1. AFSPRAKEN PREOPERATIEVE ONDERZOEKEN

- Consultatie anesthesie (verplicht)
❍ ja, op .............................................. om ......................... uur
Uw kind moet NIET nuchter zijn voor deze onderzoeken!

UZ Brussel
KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een
ingreep. Het gaat om een eenvoudige ingreep met
ééndagsopname. Uw kind gaat dus dezelfde dag terug
naar huis.

• de laatste werkdag vóór de dag van opname,
• tussen 14 uur en 16 uur,
• op het nummer 02 477 60 67 (dageenheid).

UW NOTA’S

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

4. BIJ OPNAME MOET UW KIND NUCHTER ZIJN.
DAT BETEKENT:
❍ eten

tot middernacht

❍ borstvoeding krijgen

tot ................................................

❍ (suiker)water drinken

tot ................................................

❍ (koe-, andere) melk drinken tot ................................................
❍ water met grenadine en
helder appelsap drinken

tot ................................................

Eendagschirurgie bij kinderen
Beste ouders,

2. BEL ONS OM HET UUR VAN OPNAME TE KENNEN:

3. NOTEER HIER DATUM + UUR VAN OPNAME:

Pediatrie

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Deze folder is indicatief en geeft informatie van algemene aard.
Volledige informatie wordt door de arts / de betrokken medewerkers
verstrekt. Overname van de tekst of illustraties vereist de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Voor reacties
op deze brochure: patientinformatie@uzbrussel.be

VU: Prof. Dr. M. Noppen
Uitgave: september 2018

Indien er onverwachts een langere opname nodig zou
zijn, trachten we een moeder-kind kamer te voorzien.
Zo kan één ouder (of één familielid) bij uw kind blijven
slapen.
We vragen u om deze folder aandachtig te lezen. Hij
geeft u de nodige informatie om alles vlot te laten
verlopen.
Voor uitleg op maat van uw kind, verwijzen we graag
naar het filmpje op onze website
www.uzbrussel.be/operatie_kinderen
‘Beer in het Kinderziekenhuis’
Dageenheid Pediatrie
✆ 02 477 60 67

DE VOORBEREIDING

NA DE INGREEP

HET ONTSLAG

•

Eerst blijft uw kind een tijdje onder permanent
toezicht in de ontwaakzaal (PACU), tot het volledig
wakker is.
Bij terugkeer op de dageenheid kan uw kind honger
en dorst hebben maar u mag pas eten en drinken
geven nadat de verpleegkundige er toestemming
voor gegeven heeft. We hebben zelf ook een lichte
maaltijd voor uw kind klaarstaan (broodje, pudding,
yoghurt, ijsje).

Hoe laat uw kind naar huis mag, wordt beslist door
de chirurg en de anesthesist. In de meeste gevallen
volgt het ontslag tussen 17 en 18 uur.
U krijgt de nodige medicatie en richtlijnen voor de
nazorg mee naar huis en u mag uw kind ‘s avonds
nog een lichte maaltijd geven.

•

Vóór de opname kunnen een aantal preoperatieve
onderzoeken nodig zijn (bloedafname, foto van
de longen, elektrocardiogram).
Een consultatie bij de anesthesist is altijd nodig.

DE DAG VÓÓR DE INGREEP
U dient de laatste werkdag voor de ingreep naar
de Dageenheid Pediatrie te bellen om het uur van
opname te kennen.
U kan ons bellen tussen 14 en 16 uur.
DE OPNAME
•
•

Geef uw kind de avond voor de opname een bad
of douche.
Houd uw kind nuchter.

WENST U ZELF IETS TE ETEN OF TE DRINKEN?
Op weekdagen kan u van 8.30 uur tot 19.30 uur
terecht in de cafetaria (route 899). U kan ook drank
en hapjes kopen in de winkel (centrale inkomhal) en
er staan op meerdere plaatsen automaten. Breng uw
snacks gerust mee naar de kamer.

Een kind dat niet nuchter is heeft een groter risico
op complicaties en kunnen we niet in slaap doen!

WIE MAG BIJ UW KIND BLIJVEN?

Zie ook achteraan: TE ONTHOUDEN!

•

DE INGREEP
We kunnen niet op voorhand zeggen om hoe laat de
ingreep doorgaat. We moeten hiervoor wachten op
een bericht vanuit de operatiezaal.
Net vóór we uw kind wegbrengen, geven we een
licht verdovend middel, waardoor het al wat slaperig
wordt.
•

•

Op de dageenheid (vóór en na de ingreep):
- één of beide ouders (of één ouder en een
vertrouwd familielid),
- liever geen broers/zussen; we kunnen hen
uitzonderlijk toelaten, op voorwaarde dat
beide ouders (of 1 ouder + 1 familielid)
aanwezig blijven om toezicht te houden.
U dient ons telkens te verwittigen als u de
kamer verlaat, zodat we weten wanneer uw
kind alleen is in de kamer!
Als uw kind wordt weggebracht, mag één
ouder tot in de operatiezaal meegaan. Van zodra
uw kind in slaap is, dient u de operatiezaal te
verlaten.
Na de ingreep wordt u per telefoon verwittigd
dat uw kind naar de ontwaakzaal (PACU)
gebracht wordt. Daar kan één ouder de ganse
tijd bij het kind blijven maar het is niet mogelijk
om onder elkaar af te wisselen.

BIJKOMENDE RICHTLIJNEN
•

•

•

In geval van (mogelijke) ziekte kan de ingreep
uitgesteld worden. Bel altijd zo snel mogelijk
naar onze dageenheid, ook als u over een
aandoening twijfelt of vragen heeft.
Zorg dat uw kind gedurende 2 dagen na de
ingreep onder voortdurend toezicht blijft van
een volwassene (een ouder of een vertrouwd
familielid).
Stelt u een probleem vast of maakt u zich
ongerust? Contacteer zeker uw huisarts.
Zo nodig kan u ook contact nemen met onze
dageenheid of onze spoedgevallendienst:

Dageenheid Pediatrie: ✆ 02 477 60 67 (werkdagen)
Spoedgevallendienst: ✆ 02 477 51 00 (24/24 uur)

