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Introductie 

Uw kind wordt één dag(deel) voor onderzoek of behandeling 
opgenomen in ons ziekenhuis. Voor u en uw kind waarschijnlijk 
geen normale gebeurtenis. De opname vraagt daarom enige 
voorbereiding, zowel praktisch als emotioneel. 
 
U hebt al het één en ander gehoord van uw arts en de 
doktersassistente. In deze folder kunt u rustig nalezen hoe u 
uw kind voor, tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis kunt 
begeleiden. Daarnaast geeft deze folder algemene informatie 
over de afdeling Dagopname.  
 

De adviezen in deze folder helpen u en uw kind de behandeling 
voorspoedig te laten verlopen. Wanneer u zelf weet wat er 
precies gaat gebeuren, kunt u uw kind goed voorbereiden op 
het onderzoek of de behandeling.  
 

Afdeling Dagopname 
Het ziekenhuis beschikt over een afdeling Dagopname. Op deze 
afdeling worden patiënten opgenomen die in één dag kunnen 
worden behandeld. Uw kind hoeft dus, als alles goed gaat, niet 
te blijven slapen. Het is een afdeling waar patiënten van 
verschillende specialismen worden verpleegd. De patiëntjes van 

de KNO-artsen hebben aparte ruimtes. 
 

Waarom voorbereiden? 
Sommige kinderen worden door de operatie of de 
gebeurtenissen er omheen geschokt of bang; ze uiten dit door 
slecht slapen, snel moe zijn en lastig gedrag. Door een goede 
voorbereiding kan dit grotendeels worden voorkomen. In de 
praktijk blijkt dat goed voorbereide kinderen het meest 
ontspannen zijn en dat de genezing daardoor positief verloopt.  
 
U moet uw kind op drie dingen voorbereiden: de onbekende 

omgeving van het ziekenhuis, de behandeling die uw kind moet 
ondergaan en hoe uw kind zich na de behandeling zal voelen. 
 
  



Het is daarom belangrijk om uw kind goed uit te leggen wat er 

gaat gebeuren. Dit kan op een aantal manieren: 
 Leest u samen met uw kind boekjes over het ziekenhuis. In 

de boekhandel en de bibliotheek zijn diverse boekjes te 
verkrijgen. Aan het einde van deze folder staan boekjes 
genoemd. 

 Vertel uw kind duidelijk wat er gaat gebeuren. Het is het 
beste dat u uw kind zelf vertelt dat hij naar het ziekenhuis 
moet en waarom.  

 "Ziekenhuisje" spelen met een speelgoed dokterssetje en een 
favoriete pop is nog een manier om het bezoek aan het 
ziekenhuis voor te bereiden. 

 Samen de voorlichtingsmiddag bezoeken. Vóór de opname 
worden u en uw kind geïnformeerd tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst. Een afspraak wordt voor u 
gemaakt. U kunt dan ook uw vragen stellen over de opname. 
De voorlichtingsbijeenkomst vindt altijd plaats op 
woensdagmiddag. 

 

Wat vertelt u uw kind? 

Vertel uw kind wat hij kan verwachten. Het stelt kinderen 
gerust als de dingen verlopen zoals ze verwachten en waarop 
ze zijn voorbereid. U kunt uw kind het beste zo eenvoudig en 

duidelijk mogelijk uitleggen waarom hij naar het ziekenhuis 
moet. Vertel vooral wat hij zal zien, ruiken en voelen. Praat ook 
over minder leuke kanten, bijvoorbeeld over pijn hebben of 
verdriet voelen. Vertel niet alles in één keer, maar doe dit 
beetje bij beetje. Wacht niet te lang met de voorbereiding; 
begin hier een aantal dagen voor de opname mee. Vaak moet u 
het nog eens herhalen voordat uw kind één en ander kan 
begrijpen. Laat uw kind hetgeen u hebt verteld na vertellen. Op 
deze manier komt u te weten of uw kind het goed begrijpt en 
kunt u eventueel aanvullingen geven. Meestal hoeft uw kind 
maar een paar uur in het ziekenhuis te blijven. Uw kind blijft 
dus niet slapen. Dit is vaak al een hele geruststelling. Het 
boekje ‘Nick in het Vlietland Ziekenhuis’ is een goede 
ondersteuning bij uw gesprek. De ervaring leert dat een eerlijk 
voorbereid kind de ingreep rustiger ondergaat.   
 



Wat u uw kind kunt vertellen is afhankelijk van de leeftijd, 

maar ook van het type kind. Het ene kind heeft meer behoefte 
aan uitleg dan het andere. U kent uw kind zelf het beste.  
 

Toestemming geven 
U moet vooraf toestemming geven voor een onderzoek of 
behandeling. Bij onderzoek en behandeling van kinderen van 
12 tot en met 15 jaar is ook de toestemming van het kind 
nodig. Kinderen vanaf 16 jaar mogen in principe zelf een 
beslissing nemen. U hebt het recht om een behandeling te 
weigeren. De behandelaar zoekt dan in overleg met u naar een 
andere mogelijkheid. Als er sprake is van een noodsituatie 

handelen de artsen eerst in het belang van het kind. Daarna 
brengen zij de ouders hiervan op de hoogte.  
 
Meer informatie vindt u in de folders: ‘Welkom in het 
ziekenhuis; Uw privacy, rechten en plichten’ en ‘Uw rechten en 
plichten als patiënt’.  
 

Voor de operatie 
Voor de operatie plaatsvindt, gaat u samen met uw kind naar 
het Pre-Operatief Spreekuur bij de anesthesioloog (de 
slaapdokter). Bij de bevestiging van de afspraak heeft u een 

vragenlijst ontvangen. Het is belangrijk dat u deze helemaal 
invult en meeneemt naar de afspraak. Zo heeft de 
anesthesioloog extra informatie over uw kind die belangrijk is 
tijdens de ingreep. Als uw kind dagelijks medicijnen inneemt, 
overleg dan met de arts of dit wel of niet moet doorgaan.  
 
Het is handig dat u van tevoren het vervoer per auto of taxi 
naar huis regelt. Wij raden u aan niet zelf te rijden. Tijdens het 
autorijden kan uw kind misselijk worden, het is dan moeilijk om 
gelijktijdig op de weg en op uw kind te letten.  
 

Met uw kind mogen twee ouders of verzorgers meekomen. Als 
u meer kinderen hebt is het belangrijk dat u op tijd oppas 
regelt. Broertjes en zusjes mogen niet mee!  
 

  



De dag van de operatie: voorbereiding thuis 
Om alles veilig en goed te laten verlopen vragen wij u het 
volgende te doen: 
 Thuis plakt u de pleister met verdovende zalf op de hand van 

uw kind. De plek waar u precies moet plakken is met u 
afgesproken. Door de verdovende zalf, verdooft u de huid 
waardoor uw kind de prik voor het infuus minder voelt. 

 Als u een zetpil heeft gekregen, geeft u uw kind deze vlak 
voor u vertrekt. 

 
Meenemen naar het ziekenhuis 
Het is belangrijk dat u de volgende items meeneemt naar het 

ziekenhuis: 
 een eigen drinkbeker of fles; 
 een knuffel of vertrouwd speelgoed; 
 pas of polis ziektekostenverzekeraar; 
 
Vergeet niet bij uw kind alle sieraden af te doen en eventueel 
nagellak en henna te verwijderen.  
 
Eten en drinken 
Tijdens het Pre-Operatief Spreekuur wordt verteld wanneer uw 
kind voor het laatst mag eten en drinken voor de operatie. U 

krijgt ook een folder mee waar alles duidelijk in staat. Het is 
belangrijk dat als u zelf met uw kind meegaat naar het 
ziekenhuis, u zelf wel goed eet. Dit in verband met het wachten 
en de spanning die u logischerwijs toch zult hebben. Neem 
daarom ook iets te eten en te lezen mee naar het ziekenhuis. 
Van de verpleging krijgt u een kopje thee of koffie. 
 
Is uw kind ziek? 
De operatie moet verschoven worden als uw kind koorts, 
waterpokken, mazelen, kinkhoest, roodvonk, bof of rode hond 
heeft, of hiermee kort geleden contact heeft gehad. Als u 
twijfelt kunt u gerust bellen met de assistente van de 
behandelend arts. 
 
  



Mobiel bellen 

Mobiel bellen is in het ziekenhuis toegestaan. Ruimtes waar niet 
mag worden gebeld, zijn aangegeven met borden of stickers. In 
deze ruimtes kan mobiel bellen storend zijn op apparatuur en 
zelfs leiden tot gevaarlijke situaties voor onze patiënten. Ook 
uw toestel in de stand-by stand laten staan, is dan verboden.  
 
Privacy  
Filmen, foto’s maken en opnemen van geluid met een 
mobieltje, zonder toestemming, is niet toegestaan. Dit is in 
strijd met de privacywet en dus verboden. 
 

De dag van de operatie: in het ziekenhuis 
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling 
Dagopname op de derde verdieping (liften B, route 3.06). Op 
de dagverplegingszaal krijgen de kinderen de gelegenheid om 
aan de omgeving te wennen. Er is spelmateriaal aanwezig.  
 
Op de verplegingszaal kleedt u uw kind uit en trekt het een 
jasje van het ziekenhuis aan. Uw kind krijgt een armbadje om 
met zijn naam erop. U wordt per kind opgeroepen naar de 
voorbereidingsruimte van de operatiekamer te gaan. U brengt 
uw kind in zijn bed naar de operatiekamer. De artsen en andere 

mensen daar dragen gekleurde kleding.  
Uw kind krijgt een prik voor het infuusnaaldje. Er mogen twee 
ouders of verzorgers met het kind mee. Eén ouder of verzorger 
mag bij het kind blijven tot het onder narcose is gebracht. Het 
is belangrijk dat u zich houdt aan de aanwijzingen van het 
personeel van de operatiekamer. Daarna wacht u in de kamer 
waar uw kind terugkomt. Het is beter dat u niet weggaat. U 
wordt geroepen zodra uw kind op de uitslaapkamer is, waar u 
uw kind kunt geruststellen en bijstaan. 
 
Door de algehele verdoving (narcose) is het mogelijk dat uw 
kind moet overgeven als hij het eerste beetje drinken neemt. 
Dat is niet erg. Mocht zich iets bijzonders voordoen, zoals 
bijvoorbeeld een nabloeding bij de kinderen die voor keel- en/of 
neusamandelen komen, dan moet uw kind misschien één nacht 
blijven. Dit komt zelden voor. Eén van de ouders kan in dit 
geval bij het kind blijven slapen. Dit gebeurt op de afdeling 
Kindergeneeskunde. Meestal kan uw kind weer fijn naar huis.   



Weer naar huis 
Zodra uw kind goed wakker is, kunt u samen naar huis. Wij 
raden u aan niet zelf te rijden, maar van tevoren het vervoer te 
regelen.  
 
Uw kind kan gespannen zijn door de operatie of het verblijf in 
het ziekenhuis. Hij gaat zich dan anders gedragen. De eerste 
dagen kan uw zoon of dochter bang zijn of moeilijk doen. 
Misschien loopt uw kind opeens de hele dag achter u aan of 
zondert hij zich helemaal af en wil niet meer over het 
ziekenhuis praten. Het kan zijn dat hij 's nachts weer in bed 
plast of gaat huilen als u hem in bed legt.  

 
Deze reacties gaan meestal snel voorbij als u uw kind de kans 
geeft om af te reageren. Praat samen over het ziekenhuis en 
speel eens na wat er gebeurd is, laat uw kind een tekening 
maken van de belevenissen. Als u het idee hebt dat deze 
klachten lang aanhouden, bespreek dit dan met uw (huis)arts. 
 
Algemene instructies 
 Bij pijn mag u paracetamol geven zoals aangegeven in de 

bijsluiter; 
 Bij klachten adviseren wij u om een afspraak te maken op 

onze polikliniek KNO. 
 
Extra instructies bij verwijderen van keelamandelen 
 U moet uw kind de eerste nacht om de twee uur wakker 

maken. Hij moet dan ook wat drinken. 
 Eerste dag koud vloeibaar drinken en ijs eten. Eventueel ’s 

avonds vla of yoghurt. 
 Tweede dag vloeibaar eten, zoals vla of yoghurt. 
 Derde dag brood zonder kost met zacht beleg en gepureerd 

eten.  
 Hierna nog een week geprakt eten.  
 Eén week niet zwemmen. 
 
Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van amandelen, is 
er sprake van enig risico. Het kan zijn dat een nabloeding 
ontstaat. Een normale bloedstolling bij deze ingreep is 
belangrijk. Daarom mag u van tevoren géén medicijnen geven 



die de bloedstolling nadelig beïnvloeden. Dit zijn medicijnen die 

acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Acetosal, etc.). 
 
Extra instructies bij verwijderen van de neusamandel 
 Eerste dag koud vloeibaar drinken en ijs eten. Eventueel ’s 

avonds vla of yoghurt. De volgende dag mag uw kind 
normaal eten. 

 Eén week niet zwemmen.  
 
Extra instructies bij plaatsen van trommelvliesbuisjes 
 De oren moeten de eerste week droog blijven. Douchen en 

haren wassen mag na een week. U moet de oren goed 

beschermen door een propje vette watten of een propje 
watten met vaseline in de oren te stoppen. Met shampoo 
moet u altijd voorzichtig zijn, zolang de buisjes in het 
trommelvlies zitten; 

 De eerste dagen na de behandeling kan er vocht uit de oren 
komen. Als het vocht na twee dagen niet is verdwenen, 
adviseren wij u oordruppels te halen bij uw apotheek. 
Oordruppels kunt u halen met het recept dat u eerder 
gekregen heeft op de polikliniek. U gebruikt de oordruppels 
zoals aangegeven in de bijsluiter; 

 Met zwemmen moet uw kind een week wachten. Na de 

eerste week is zwemmen meestal geen probleem. Ook niet 
wanneer er water in de oren komt. Diep duiken kan wel 
klachten geven. Zwemdoppen zijn vaak ongemakkelijk en 
bovendien niet nodig.  

 De buisjes blijven ongeveer acht tot twaalf maanden in het 
trommelvlies zitten. Na deze periode groeien ze er vanzelf 
uit. Dat wil niet zeggen dat u het buisje zal zien. Het is 
namelijk erg klein en blijft ook wel eens in een propje 
oorsmeer zitten. 

 Op de polikliniek krijgt u een afspraak mee voor vier weken 
na de operatie. Er vindt dan controle plaats en uw kind moet 

een gehoortest doen. 
 
Kinderen met trommelvliesbuisjes kunnen een 'loopoor' krijgen. 
Dit kan ontstaan door een neusverkoudheid of door 
verontreinigd water of zeep dat in het oor is gekomen. Bij een 
loopoor komt (meestal stinkend) vocht uit het oor. Wanneer de 
KNO-arts het loopoor reinigt en u daarna de door hem 



voorgeschreven oordruppels toedient, geneest een loopoor 

snel.  
 
Koorts en pijn 
Vaak treedt op de dag van de ingreep of daarna een beetje 
koorts op (38,5 °C of hoger). Veel laten drinken is de beste 
behandeling.   
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan 
contact op met de afdeling Kindergeneeskunde of de polikliniek 
KNO via telefoon 010 - 893 9393. 

 
Boekenlijst 
Kinderboeken over het ziekenhuis of over ziek zijn, kunnen een 
belangrijke hulp zijn bij de voorbereiding op de opname. Wij 
noemen hier slechts een paar uitgaven. In de 
(kinder)boekwinkel of in de bibliotheek kunt u informeren naar 
de nieuwste uitgaven. 
 
Voor jonge kinderen  
 "Nijntje in het ziekenhuis". D. Bruna (ca. 2 tot 8 jaar) 
 "Dribbels bezoek aan het ziekenhuis". E. Hill 

 "Ik maak je weer beter, zei Beer". Janosch (4 jaar en ouder) 
 "Saartje en Tommy: Flappie is ziek". D. Stam/F. Oomen 
 “Naar het ziekenhuis”, Imne Dros 
 "Een boek voor jou van Bartje Beter". B. van Wely 
 
Voor oudere kinderen  
 "Oude vrouw Holle's hond moet naar de dokter". J. 

Yeoman/Q. Blake 
 "Wat doen ze met me in het ziekenhuis?". Ciliotta & 

Livingston 
 "Hoe gaat het met jou?". L. van Lennep (9 jaar en ouder) 
 "Kijk mij nou". J. & D. Schubert 
 
Over medische onderwerpen (voor kinderen vanaf 4 jaar)  
 Serie “De Ziekenboeg”. C. Kliphuis 
 
  



Stichting Kind en Ziekenhuis  

Bij de Stichting Kind en Ziekenhuis zijn te koop: 
 "Jaap de aap in het ziekenhuis". Om samen met het kind 

door te lezen, en "Je kind in het ziekenhuis (wat kun je als 
ouder doen?)". beiden van M. van Bergen & M. van  Gaalen 

 "Mijn ziekenhuisboek". Dit is een werkboek waarin kinderen 
kunnen kleuren, tekenen plakken enzovoorts. 

 Wandplaat van een ziekenhuis 
 
Voor meer informatie over Stichting Kind en Ziekenhuis kunt u 
de website bezoeken www.kindenziekenhuis.nl.  
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