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Goede voorbereiding 
Wanneer uw kind in een ziekenhuis moet worden opgenomen, 
is dat veelal een ingrijpende zaak. Ouders en kinderen moeten 
wennen aan een andere omgeving met onbekende mensen en 
kunnen daardoor anders gaan reageren op elkaar. Een goede 
voorbereiding is dan ook erg belangrijk. Wij willen u daarbij 
graag helpen. 
Een week voor de opname nodigen wij u en uw kind uit voor de 
voorlichtingsmiddag, die in het ziekenhuis georganiseerd wordt. 
 

Voorlichtingsmiddag  
U krijgt van de afdeling Opname een datum en het tijdstip van 
de voorlichtingsmiddag. Bij de Receptie in de Centrale hal op de 
begane grond wordt u verteld waar de presentatie gehouden 
wordt. De voorlichtingsmiddag bestaat uit een presentatie en 
een kort gesprek met de anesthesioloog, de dokter die uw kind 
in slaap brengt (narcose). 
In het totaal duurt de voorlichting ongeveer anderhalf uur. 
Als u niet aanwezig kunt zijn, laat ons dit dan op tijd weten. 
 
Aan de hand van de foto’s vertelt de pedagogisch medewerker 
van de kinderafdeling, wat er gebeurt vanaf de opname tot het 
naar huis gaan, het ontslag. De presentatie wordt gegeven in 

een groep van ongeveer tien kinderen met ouders/verzorgers 
en duurt een half uur. Er kunnen vragen worden gesteld.  
De foto’s geven een realistisch beeld van de gang van zaken. 
Door de foto’s kan een kind toch wel angstig worden en veel 
vragen gaan stellen. Dit is geen negatieve reactie van het kind, 
maar het helpt juist om de opname te verwerken. U kunt uw 
kind goed voorbereiden op de opname door zijn vragen te 
beantwoorden.  
 
De anesthesioloog vertelt hoe uw kind onder narcose gebracht 
wordt. Ook hier heeft u natuurlijk de mogelijkheid om vragen te 

stellen. 
 

Voor wie 
Deze middag is alleen bedoeld voor de kinderen die opgenomen 
worden èn hun ouders/verzorgers. Er kunnen geen broertjes en 
zusjes mee, omdat de groep dan te groot wordt. 



Dag van opname  
Wanneer uw kind geopereerd wordt, moet het nuchter blijven, 
wij bedoelen daarmee dat uw kind vanaf een bepaalde tijd niets 
meer mag eten en drinken. (Hierover krijgt u nog bericht.) Veel 
ouders/verzorgers willen dan zelf ook niets eten uit solidariteit 
met hun kind. Wij raden u aan om juist op zo'n dag goed voor 
uzelf te zorgen. U bent er dan echt helemaal voor uw kind. 
 

School  
Sommige kinderen worden pas 's middags opgenomen. Als 
afleiding kan het een prima idee zijn om het kind dan gewoon 
naar school te laten gaan. Op school is er echter minder 
controle of het kind wel nuchter blijft (een slokje water op de 
wc). U kunt uw kind om die reden een sticker op doen met 
daarop: nuchter. Als u goede afspraken met de leerkracht kunt 
maken, is er ons inziens geen bezwaar. Het blijft echter uw 
verantwoordelijkheid: kinderen die niet nuchter zijn, worden 
niet geopereerd.  
 

Narcose 
Eén van de ouders/verzorgers mag bij het kind blijven totdat 
het onder narcose is. 
Het is goed om te weten wat de reactie van uw kind kan zijn. In 
sommige gevallen gaat uw kind 'gewoon' slapen. Soms kan uw 
kind echter de ogen open houden of gaan draaien met de ogen. 
Soms ziet u nog een hand of een voet bewegen. Uw kind slaapt 
dan al wel. Dit is een normale reactie van het kind op de 
narcose, maar het kan voor u een naar gezicht zijn. 
 
Ook bij spoedoperaties mag één van de ouders/verzorgers bij 
het kind blijven totdat het onder narcose is. 
Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer om goed 
wakker te worden. Ook hierbij mag één van de 
ouders/verzorgers aanwezig zijn. 

 

Pijn  
Op de voorlichtingsmiddag spreken we niet over pijn. Hier zijn 
twee redenen voor. In de eerste plaats komen kinderen voor 
verschillende ingrepen en hebben dus op verschillende plaatsen 
pijn of hebben helemaal geen pijn. In de tweede plaats duurt 



het soms nog wel even, voordat het kind opgenomen wordt. 

Het is wel belangrijk om eerlijk te zijn tegenover uw kind, zodat 
het weet waar het aan toe is. Wij adviseren u daarom om uw 
kind de dag voor de opname over de eventuele pijn te 
vertellen. 
 

Vragen 
Het kan zijn dat u nog vragen heeft. U kunt altijd contact 
opnemen met de afdeling Opname, via 010 – 893 0000. Op 
werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. 
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