
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-OPERATIEF SPREEKUUR 

EN VOORBEREIDING VAN UW KIND OP DE 
OPERATIE 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 



Inleiding 
Binnenkort wordt uw kind geopereerd in het Franciscus 
Gasthuis. Hiervoor gaat u samen met uw kind naar de 
anesthesioloog bij de Preoperatieve Screening. Tijdens een 
gesprek vertelt de anesthesioloog u en uw kind welke vorm van 
anesthesie wordt gebruikt. Daarnaast neemt hij tijdens het 
gesprek nog allerlei zaken met u door wat betreft de 
gezondheid van uw kind. Ook verricht hij een beperkt 
lichamelijk onderzoek. U en uw kind ontvangen informatie over 
de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie.  
 
Deze folder geeft verdere informatie over de voorbereiding op 

de operatie en de begeleiding van ouders/verzorgers bij de 
narcose. Mochten u en uw kind na het lezen nog vragen 
hebben, stel die dan gerust aan de anesthesioloog, 
anesthesiemedewerker, pedagogisch medewerker of 
kinderverpleegkundige. 
 

Wat doet de anesthesioloog 
Voor de operatie maken u en uw kind kennis met de 
anesthesioloog. Dat is een arts die gespecialiseerd is in de 
verschillende vormen van verdoving, de pijnbestrijding en de 
intensieve zorg rondom de operatie van uw kind. 

De anesthesioloog wil onder meer weten of uw kind gezond is, 
of uw kind medicijnen gebruikt en of uw kind overgevoelig is, 
bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen. Ook kunnen u en uw 
kind vragen verwachten over eventuele eerdere operaties en 
hoe uw kind toen op de narcose reageerde. Zo krijgt de 
anesthesioloog een goede indruk van de gezondheidstoestand 
van uw kind. 
 
Tijdens de operatie is een anesthesioloog of diens assistent, de 
anesthesiemedewerker, voortdurend bij uw kind aanwezig. 
Dit kan dus een andere zijn dan degene die u en uw kind straks 

spreken. 
 

Voorbereiding voor de opname  
Een opname in het ziekenhuis is voor u en uw kind een 
spannende gebeurtenis. Vaak zijn kinderen bang voor het 
onbekende. Kinderen die niet goed zijn voorbereid op een 



opname in het ziekenhuis hebben een grotere kans op 

emotionele en gedragsmatige gevolgen na de opname. De 
gevolgen van de ziekenhuisopname voor kinderen kunnen 
onder andere zijn: toegenomen scheidingsangst, 
slaapproblemen en een terugval van gedrag naar een jonger 
ontwikkelingsniveau. Door uw kind goed voor te bereiden op de 
opname bevorder je de voorspelbaarheid van de situatie. Dit 
geeft voor uw kind een gevoel van veiligheid en daarnaast 
voorkomt u zoveel mogelijk vervelende gevolgen na de 
ziekenhuisopname.  
 
Voorbereidingsmiddag met pedagogisch medewerker 

Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op wat 
hem/haar te wachten staat. Als uw kind weet wat er komen 
gaat, hoeft hij/zij niet onnodig bang te zijn. Het is mogelijk om 
hiervoor voorafgaande aan de operatie een afspraak te maken 
met één van de pedagogisch medewerkers. Zij organiseren een 
voorbereidingsmiddag waar u en uw kind verwacht worden om 
te komen.  
 
Tijdens deze middag wordt uw kind, aangepast op de leeftijd 
van uw kind, op een speelse manier voorbereid op de operatie 
en raakt hij/zij vertrouwd met de Kinderafdeling en de 

materialen die gebruikt gaan worden. 
 
Zodra een datum bekend is waarop de operatie gepland staat, 
ontvangt u een folder met informatie over het voorbereiden van 
uw kind voor de operatie. Bij de folder ontvangt u ook een 
uitnodiging voor de voorbereidingsmiddag. Als uw zoon/dochter 
onder de vier jaar is, boven de twaalf jaar is of al eens eerder is 
geopereerd, ontvangt u geen uitnodiging. U kunt dan, indien 
gewenst, zelf een afspraak maken voor een 
voorbereidingsmiddag.  
 

Kinderwebsite 
Om u en uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden, kunt u ook 
een kijkje nemen (samen met uw kind) op de kinderwebsite 
van het Franciscus Gasthuis www.franciscus4kids.nl. Met 
behulp van deze kinderwebsite kunt u, uw kind op een leuke 
manier voorbereiden op de opname in het Franciscus Gasthuis. 
De site is zoveel mogelijk aangepast aan de 

http://www.franciscus4kids.nl/


ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van uw kind. Wij 

reiken u handvatten aan, om uw kind voor en tijdens de 
ziekenhuisopname te begeleiden. 
 

Hoe kunt u uw kind voorbereiden voor een 

opname? 
Naast een bezoek aan de voorbereidingsmiddag, het lezen van 
de informatiefolder en een bezoek aan de kinderwebsite 
(franciscus4kids.nl) is het belangrijk om met uw kind over de 
opname in het ziekenhuis te praten. De volgende punten zijn 
voor uw kind belangrijk om te weten: 
 Weet je waarom je naar het ziekenhuis gaat? 
 Weet je wat er gaat gebeuren? 
 Weet je op wat voor manier het gaat gebeuren? 
 Is er iets waar je bang voor bent? 
 
U kunt samen met uw kind boekjes lezen over het ziekenhuis. 
Zo went het kind al een beetje aan het idee om naar het 
ziekenhuis te gaan. Jonge kinderen kunnen er ook baat bij 
hebben om van tevoren met doktersspullen te spelen. 
 
Boekentips: 
 Nijntje in het ziekenhuis 

D. Bruna (2-3 jaar) 
 Lucas en de slaapdokter (ISBN 9789044807806). 
 Krul konijn gaat naar de dokter 

R. Scarry (2-5 jaar) 
 In het ziekenhuis 

Sluyzer ISBN 9071368610 (2-5jaar) 
 Max de ziekenhuiskat 

F. Oomen ISBN 9026999397 (2-5 jaar) 
 Voor het eerst naar het ziekenhuis 

Van Reemst (3-7 jaar) 
 Jaap de aap in het ziekenhuis 

M. van Bergen en M. van Galen (3-5 jaar) 
 Een nijptang mee naar het ziekenhuis 

Karel Eykman (4 –8 jaar) 
 Bezoekuur alles over het ziekenhuis 

Christa Carbo & Gertie Jaquet, ISBN 9021617730 (7-12 
jaar). 



De dag van opname 
De dag van opname wordt u verwacht op de Kinderafdeling. 
Deze vindt u op de negende verdieping. Is uw kind gepland op 
de afdeling Dagbehandeling, dan wordt u daar een dag van 
tevoren telefonisch van op de hoogte gebracht. Bij aankomst op 
de afdeling verricht de kinderverpleegkundige de volgende 
handelingen: 
 anamnese afnemen; 
 gewicht van het kind opnemen; 
 lengte opnemen; 
 bloeddruk meten; 
 temperatuur wordt gemeten; 

 naambandje om 
 eventueel krijgt het kind een rood bandje om voor allergieën 
 een Emla pleister (verdovingspleister) wordt op iedere hand 

geplakt. De Emla pleister wordt ook wel ‘toverpleister’ 
genoemd. Deze pleister verdoofd plaatselijk de hand 
waardoor uw kind de prik voor het infuus niet of nauwelijks 
voelt; 

 Uw kind krijgt een operatiejasje aan. 
 

Aankomst bij het Operatiecomplex 
Bij aankomst op het Operatiecomplex kleden u en de 

pedagogisch medewerker zich om. U trekt een witte jas aan 
over de kleding, doet blauwe slofje aan over uw schoenen en u 
krijgt een haarnetje op. Uw kind krijgt ook een haarnetje op en 
krijgt verwarmde dekens om. Daarna wordt u met uw kind naar 
de voorbereidingskamer gereden.  
 

De voorbereidingskamer 
In de voorbereidingskamer vinden allerlei voorbereidende 
handelingen plaats zoals:  
 het meten van de bloeddruk; 
 het prikken van een infuus; 

 aanhangen van infuusvloeistof; 
 het plakken van drie hartstickers op de borst van uw kind; 
 uw kind krijgt een saturatiemeter aan de vinger (dit is een 

knijper met een zachte binnenkant die het zuurstofgehalte in 
het bloed meet); 

 uw kind wordt aangesloten op een monitor. 



 

Begeleiden bij het prikken van een infuus 
Het prikken van het infuus is vaak een spannende gebeurtenis 
voor uw kind. Om het zo goed mogelijk te laten verlopen is het 
volgende van belang: 
 u gaat staan aan de kant waar uw kind niet geprikt wordt; 
 het is van belang dat uw kind zijn/haar hand zo stil mogelijk 

houdt; 
 u kunt uw kind helpen door het af te leiden. 
U wordt hierbij begeleid door de pedagogisch medewerker. 

  
Als alles gereed is, wordt uw kind naar de operatiekamer 

gereden. U en de pedagogisch medewerker gaan mee naar de 
operatiekamer. 
 

Op de operatiekamer 
Op de operatiekamer mag uw kind van zijn eigen bed 
overstappen op het operatiebed, de warmde dekens mogen 
mee. De medewerkers van de operatiekamer en de 
pedagogisch medewerker vertellen u vervolgens waar u tijdens 
de voorbereidingen op de ingreep kan plaatsnemen. Het is van 
belang dat u zich strikt aan de gegeven instructies houdt om 
ervoor te zorgen dat een snelle voortgang van de procedure 

mogelijk is. In principe kan en mag altijd één van de 
ouders/verzorgers aanwezig zijn bij de inleiding van de 
narcose. 
 

Het toedienen van de narcose 
Voordat het onder narcose brengen start, vindt een laatste 
check plaats (de time-out). Hierbij wordt nog een laatste keer 
de naam, geboortedatum en de ingreep van uw kind 
gecontroleerd. Daarna wordt de narcose toegediend. Er zijn 
twee mogelijkheden om de narcose toe te dienen, namelijk met 
behulp van een kapje of via het infuus. De keuze van een kapje 

of via het infuus wordt met u besproken door de 
anesthesioloog.  



Met behulp van een infuus 

Uw kind krijgt door het infuus de narcose vloeistof gespoten. 
Op dat moment wordt uw kind slaperig. De narcose vloeistof 
kan warm aan voelen in de hand en arm van uw kind. 
Tegelijkertijd krijgt uw kind een kapje voor met zuurstof.  
 
Met behulp van een kapje 
Wanneer gekozen is voor het toedienen van de narcose met 
behulp van het kapje, zet de anesthesioloog dit kapje over de 
neus en de mond van uw kind en vraagt uw kind hierin rustig te 
ademen. Kinderen vinden de lucht die uit dit kapje komt vaak 
niet prettig. U kunt uw kind stimuleren door de mond te 

ademen, waardoor hij of zij de lucht minder ruikt, daarnaast 
kan hij of zij de lucht rustig wegblazen.  
 
Tijdens het onder narcose brengen van uw kind is het 
belangrijk dat u tegen uw het kind blijft praten en het 
geruststelt. 
 

Gedragingen 
Sommige kinderen vallen bij het in slaap maken niet gewoon in 
slaap, maar vertonen de volgende gedragingen: 
 trekken of slaan van armen en/of benen; 

 draaien van de ogen, soms blijven deze open; 
 onrustig worden; 
 bleek zien; 
 hoesten. 
 
Schrik hier niet van, deze gedragingen komen soms voor als de 
narcose wordt gegeven. Bovendien merkt uw kind hier zelf 
niets van omdat de narcose dan al zijn werk doet. 
 
Als uw kind onder narcose is, wordt u verzocht de 
operatiekamer direct te verlaten. U gaat dan samen met de 
pedagogisch medewerker terug naar de afdeling of de 
pedagogisch medewerker brengt u naar een wachtruimte naast 
het operatiecomplex.  
 



Na de ingreep 
Indien mogelijk wordt u altijd opgehaald bij de wachtruimte of 
wordt direct gebeld naar de afdeling als uw kind op de 
verkoeverkamer (uitslaapkamer) gearriveerd is. Eén van de 
ouders/verzorgers kan dan naar uw kind toe. Als uw kind goed 
wakker is, wordt de afdeling opnieuw gebeld en haalt de 
kinderverpleegkundige u en uw kind op om terug te gaan naar 
de afdeling. Na de operatie kan uw kind nog wat slaperig, 
misselijk of verward zijn of wat wit zien. 
 
Voor ontslag is het van belang dat uw kind goed wakker en niet 
misselijk is, gegeten, gedronken en geplast heeft. Daarnaast 

moet de chirurg toestemming geven voor ontslag.  
 

Vragen 
Mocht u vragen hebben over de ziekenhuisopname van uw 
kind, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de 
medewerkers van de Kinderafdeling, via telefoonnummer 010 – 
461 6403. Mocht u vragen hebben van pedagogische aard over 
de opname, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch 
medewerkers, via telefoonnummer 010 – 461 6932. 
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