
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN OPERATIE BIJ UW KIND EN DAN? 

INFORMATIE OVER DE NAZORG 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Nazorg 
Uw kind is opgenomen geweest op de kinderafdeling. Het kan 
zijn, dat uw kind na ontslag uit het ziekenhuis nog enige tijd 
last heeft van de ingreep. In deze folder vindt u enkele 
algemene richtlijnen. 
 

Problemen 
De meest voorkomende en vrijwel altijd onschuldige problemen 
zijn: 
 enige roodheid en zwelling van en rondom de operatie wond; 
 lichte pijnklachten ter plaatse van het operatiegebied; 
 geringe stijging van de lichaamstemperatuur; 

 
Als u de situatie niet vertrouwt, neem dan contact met ons op 
(zie onder ‘contact’), bijvoorbeeld bij: 
 Koorts (hoger dan 38,5 °C). 
 Een vieze of open wond. 
 Aanhoudende of toenemende pijn. 
 

Richtlijnen/leefregels 
De wond  
Een kleine operatiewond sluit in principe binnen 24 uur. Dit 
betekent dat er na één dag meestal geen lekkage van 
wondvocht meer optreedt. Het is dan ook niet noodzakelijk de 
wond te verbinden. Als er toch nog wat wondvocht uit de wond 
komt, geeft een gewone pleister over het algemeen voldoende 
bescherming. Na de operatie is het verstandig om de wond 
twee dagen te blijven bekijken. Als uw kind koorts krijgt of u 
merkt dat de wond verandert (bijvoorbeeld wanneer deze roder 
en pijnlijker wordt, opzwelt, wijkt, nabloedt of pus vertoont) is 
het verstandig om contact op te nemen met de polikliniek of de 
SEH, zie telefoonnummers onder Contact. 
Waarschijnlijk komt u met uw kind terug op de polikliniek waar 
onder meer de wond wordt gecontroleerd.  

 
Hechtingen  
De behandelend arts kan kiezen uit meerdere soorten 
hechtmateriaal. Er zijn hechtingen die vanzelf oplossen en niet-
oplosbare hechtingen. De niet-oplosbare hechtingen worden 
meestal tijdens de eerstvolgende poliklinische controle 
verwijderd. 



Voeding  

Voor het aansterken en een goede wondgenezing is het 
belangrijk om gevarieerd te eten en voldoende voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Uw kind mag in principe alles eten en drinken 
tenzij u wat anders is verteld.  
 
Hervatten van school 
Het tijdstip voor het hervatten van school, tillen en belasten is 
sterk afhankelijk van de ingreep die is verricht. U kunt dit 
bespreken met de behandelend arts. ‘Luister’ vooral goed naar 
wat uw kind aangeeft. Daarmee voorkomt u overbelasting. De 
anesthesie in de vorm van algehele of lokale verdoving, kan het 

reactievermogen van uw kind verminderen. Dit kunt u merken 
doordat uw kind wat rustiger is dan normaal.  
 
Medicijnen en recepten  
Uw kind mag de eigen medicijnen innemen tenzij anders is 
vermeld. Als uw kind in het ziekenhuis met medicatie gestart is, 
krijgt u alleen een recept mee als u hiermee door moet blijven 
gaan. Dit geldt ook voor verbandmaterialen. 
U mag uw kind Paracetamol geven bij pijn. Op de ontslagbrief 
staat vermeld hoeveel u mag geven.  
 

Baden en douchen  
Na 48 uur mag uw kind douchen, tenzij de arts hierover andere 
afspraken met u heeft gemaakt. Na het douchen moet u de 
wond goed droogdeppen en er zo nodig een schone, droge 
pleister opplakken. Op de eerstvolgende controle op de 
polikliniek vertelt de arts u of en wanneer uw kind mag baden 
of zwemmen. 
 

Ontslag uit het ziekenhuis 
 Als uw kind na ontslag fysiotherapie nodig hebt, moet u zelf 

een fysiotherapeut inschakelen.  

 U krijgt een afspraakbrief mee. Hierop vindt u de datum en 
de tijd waarop u met uw kind bij de arts terug moet komen. 
Wanneer u verhinderd bent, kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Chirurgie.  

 
 

 



Vragen 
Hebt u nog vragen? Bespreek deze met uw behandelend arts 
tijdens de eerstvolgende poliklinische controle. Kunnen uw 
vragen of problemen niet wachten tot uw volgende controle op 
de polikliniek? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen 
met de polikliniek Chirurgie, via 010 – 893 0000. Buiten 
kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de 
Spoedeisende hulp, via 010 – 893 9393. 
 
Bij vragen over verpleegkundige zorg, kunt u contact opnemen 
met de kinderafdeling, via 010 – 893 0000.  
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