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Uw kind wordt opgenomen voor een dagopname op Pediatrie voor een 
chirurgische ingreep. Aan de hand van deze brochure informeren we u 
graag over het verloop van de dag van de ingreep. 

De brochure bevat concrete informatie en tips over de ziekenhuisop-
name, de voorbereidingen voorafgaande aan een chirurgische ingreep, 
pijnaspecten en richtlijnen eens uw kind terug thuis is. Als u weet wat 
er staat te gebeuren, is het ook gemakkelijker om uw kind beter voor te 
bereiden op de ingreep en al het gebeuren errond. 

Op Pediatrie staat een gemotiveerd zorgteam ter beschikking van elk van 
onze patiëntjes. In nauwe samenwerking met het team anesthesisten en 
chirurgen streven we dan ook naar een goed verloop van de ingreep, de 
nazorg en het herstelproces. 

Na het doornemen van de brochure kan u misschien nog steeds vragen 
hebben. Aarzel dan niet deze te stellen aan iemand van het aanwezige 
zorgteam of de behandelend arts.

Voorbereidingsfase 
Het is belangrijk dat uw kind 
goed voorbereid wordt op de 
ziekenhuisopname en operatie. 
Mits een goede voorbereiding 
raakt uw kind vooraf vertrouwd 
met het ziekenhuisgebeuren 
waardoor het vaak minder ang-
stig is. U als ouder kent uw kind 
het best en weet ook op welke manier u het best aanpakt en aan uw kind 
uitlegt. Deze informatie kan u hierbij helpen. 

In de boekhandel of bibliotheek zijn eveneens boekjes verkrijgbaar speci-
fiek op kindermaat geschreven over een ziekenhuisopname of operatie.
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Tips ter voorbereiding
Vertel uw kind waarom het naar het ziekenhuis moet en wat er gaat ge-
beuren. Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit, maar blijf open en eerlijk. 
Leg alles stap voor stap uit en kom er regelmatig op terug zodat uw kind 
de kans krijgt om de informatie te verwerken. Uit reacties en antwoorden 
zal snel blijken of hij de informatie heeft verwerkt. Daarnaast is het heel 
begrijpelijk dat u, als ouder, het ook moeilijk heeft met de ziekenhuisop-
name. Dit mag u ook gerust vertellen, een kind voelt zoiets toch snel aan. 
Laat merken dat u er wel vertrouwen in heeft, dat alles goed komt. Zo zal 
het gevoel van zekerheid en geborgenheid vergroten.

Vertel ook dat uw kind pijn of verdriet kan hebben, maar dat er ook pretti-
ge momenten zullen zijn. Bijvoorbeeld dat u bij hem blijft, dat hij ook mag 
spelen, kleuren of een film bekijken, … Door samen te spelen, tekenen of 
lezen komt u er al snel achter hoe uw kind denkt over het ziekenhuis en 
de operatie. Verkeerde informatie kan u zo snel bijsturen.

Pak ook de nodige spulletjes samen in. De knuffel of wat lievelingsspeel-
goed mag zeker niet ontbreken.

U mag tevens de afdeling Pediatrie contacteren voor informatie. Als u 
graag vooraf eens langskomt met uw kind om een kijkje te komen nemen, 
bent u van harte welkom. Maak hiervoor wel vooraf een afspraak met de 
afdeling.

Nuchter�voor�de�operatie
Uw kind moet nuchter zijn voor de ingreep. Dit betekent dat uw kind van-
af middernacht vóór de ingreep niets meer mag eten of drinken, tenzij 
anders afgesproken met de behandelend arts. 

Is uw kind jonger dan twee jaar, bespreek dan zeker met de arts wanneer 
uw kind de laatste borst- of flesvoeding of andere drank mag krijgen. 
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Belangrijk om weten
Indien uw kind regelmatig medicatie neemt, breng deze dan zeker mee. 
Bespreek met de arts welke medicatie uw kind ’s avonds en ’s morgens 
wel of niet mag innemen. 

Indien uw kind ziek is of koorts heeft tijdens de week voorafgaande aan 
de ingreep, is het mogelijk dat de operatie wordt uitgesteld. Contacteer in 
dit geval zeker de behandelend arts.

Om de rust van de kinderen te kunnen garanderen, vragen we dat u uw 
kind met maximum twee volwassenen begeleidt. Breng geen broers of 
zussen mee, zo gaat alle aandacht naar het opgenomen kind. Zorg voor 
de nodige opvang buiten het ziekenhuis van uw andere kinderen. 

Het tijdstip van het ontslag naar huis is vooraf moeilijk in te schatten. 
Houd hiermee rekening.

Verwijder alle nagellak en alle juwelen voordat u naar het ziekenhuis 
komt. Bind ook lange haren samen.
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Ziekenhuisopname
De planningscoördinator contacteert u op de dag voor de ingreep in ver-
band met het tijdstip van opname. Respecteer zeker dit afgesproken uur. 

Op de dag van opname meldt u zich eerst aan om 7u, tenzij anders af-
gesproken, bij de dienst Inschrijvingen, ingang Gendarmeriestraat. Zelfs 
bij een lange wachtrij, moet u zich steeds eerst daar aanmelden alvorens 
naar Pediatrie te komen. Van zodra alle administratieve formaliteiten af-
gehandeld zijn, komt u naar de afdeling Pediatrie. 

Wat brengt u mee
 ■ SIS-kaart, kids ID-kaart of identiteitskaart (vanaf 12 jaar)
 ■ Bankkaart
 ■ Huidige medicatie
 ■ Eventueel verzekeringsformulieren
 ■ De ingevulde preoperatieve vragenlijst
 ■ Resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken
 ■ De lievelingsknuffel of -speelgoed, tutje, …

Wat brengt u best niet mee
Het AZ Jan Portaels stelt alles in het werk om diefstallen te voorkomen, 
maar een ziekenhuis is en blijft een publieke plaats, toegankelijk voor ie-
dereen. Breng daarom geen waardevolle voorwerpen of grote sommen 
geld mee. Laat niets waardevol achter in de patiëntenkamer.

Voorbereidingen op de verpleegafdeling
Eenmaal op Pediatrie worden een aantal formulieren ingevuld. Indien u 
nog geen ingevulde preoperatieve vragenlijst heeft meegebracht, vult 
u deze nog in voor de ingreep. Ook wordt gevraagd schriftelijk toestem-
ming te geven voor de narcose en ingreep. 

Het zorgteam van Pediatrie zal uw kind wegen, meten en de lichaams-
temperatuur noteren. Uw kind krijgt om zijn pols een patiëntenidentifi-
catiebandje aan. 
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Ook bij een dagopname zoals deze, krijgt uw kind een kamer en bed toe-
gewezen voor de dag. Hij moet geen pyjama aantrekken, er wordt een 
operatieschortje voorzien. Alle kledingstukken worden uitgedaan behal-
ve een slip of luier. Tenzij bij een urologische ingreep, dan moet de onder-
broek wel uitgetrokken worden. 

Bij eventuele problemen zoals koorts, veel hoesten, … worden de behan-
delend arts en de anesthesist verwittigd die dan het verdere verloop zul-
len bepalen.

Patiëntenidentificatie
Voor de veiligheid van uw kind is het belangrijk dat het altijd en overal het 
(pols) identificatiebandje draagt dat bij opname werd aangedaan. Ook 
aan bed wordt er een bevestigd. 

Indien u merkt dat uw kind, ongeacht de reden hiervoor, geen polsband-
je draagt, vragen we ons dit te melden zodat we een nieuw exemplaar 
kunnen aanmaken. Het polsbandje zorgt er namelijk voor dat elke zie-
kenhuismedewerker elke patiënt op elk moment gedurende de volle-
dige duur van het ziekenhuisverblijf correct kan identificeren. Dit is een 
essentieel�veiligheidsaspect voor het toedienen van medicatie, prikken 
van bloed of het verrichten van een onderzoek. Als ouder kan u dit veilig-
heidsaspect mee helpen opvolgen.
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Operatiekwartier
Kort voor het vertrek naar het Operatiekwartier, enkele verdiepingen la-
ger, krijgt uw kind een siroop waardoor het wat slaperig en rustiger wordt. 
Oudere kinderen krijgen een pil. Hierna mag uw kind niet meer rondlopen 
om mogelijke bijwerkingen zoals duizeligheid te voorkomen. Een knuffel 
of tutje mag mee in het Operatiekwartier. Beide ouders mogen hun kind 
tot aan het Operatiekwartier begeleiden, slechts een van beide ouders 
mag mee tot in de wachtzaal van het Operatiekwartier. 

In het Operatiekwartier
In bepaalde situaties die zich kunnen voordoen in een operatiekwartier, 
moet uw kind misschien even wachten voor het aan de beurt is. Maar ook 
daar kan u altijd met uw vragen terecht bij het zorgteam van het Opera-
tiekwartier. 

Uw kind wordt op een operatietafel in de operatiezaal binnengereden 
en daar in slaap gebracht door middel van een neus– en mondmasker 
waardoor eerst gewone lucht (zuurstof) wordt toegediend en daarna 
slaaplucht die een beetje raar kan ruiken.

Tijdens de ingreep kan u als ouder wachten in de wachtzaal van het Ope-
ratiekwartier of in de kamer van uw kind op Pediatrie. Rechtover de ver-
pleegpost van Pediatrie kan u koffie of thee nemen. 

Na de operatie
Na afloop van de ingreep wordt uw kind terug in zijn bed gelegd en blijft 
hij nog gedurende enige tijd in de Ontwaakzaal waar ook nog andere 
patiënten rustig ontwaken na een operatie. Hierbij mag een van beide 
ouders aanwezig zijn. Bespreek vooraf wie van u beiden dit zal zijn, het 
is niet de bedoeling dat de ouders elkaar afwisselen in de ontwaakzaal.

Hoe kinderen reageren na een narcose varieert; sommige kinderen ont-
waken heel rustig, anderen huilen of zijn geagiteerd. Dit is wellicht geen 
leuke ervaring, maar hoort helaas bij deze fase. 
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Uw kind krijgt de nodige pijnstilling, alsook een infuus of katheter om zo 
nodig extra medicatie te kunnen toedienen. De katheter blijft ter plaatse 
tot uw kind voldoende heeft gedronken en niet (langer) braakt. 

Na goedkeuring van de anesthesist wordt uw kind terug naar Pediatrie 
gebracht waar hij in alle rust kan uitslapen. Doof daarom het licht, sluit 
de gordijnen en bewaar de rust op de kamer. Laat uw kind slapen en be-
komen van de narcose, maak het niet onnodig wakker.

De anesthesist bepaalt wanneer uw kind opnieuw mag drinken. De ver-
pleegkundige zal op het afgesproken tijdstip water brengen. Nadat hij 
200ml (klein flesje water) heeft gedronken en niet braakt, mag uw kind 
een uur later een pudding, yoghurt of een koek eten. Geef geen drank of 
voeding op eigen initiatief, bespreek eerst met de verpleegkundige of het 
al dan niet toegelaten is.
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Pijn bij kinderen
Het is onvermijdelijk dat uw kind pijn heeft na de ingreep. Hierna vindt u 
informatie over pijn, pijnmeting en -behandeling om pijn zo veel mogelijk 
te voorkomen.

Wat is pijn
Al wat een kind zelf als pijn ervaart, is pijn. Het is een vervelend, onprettig 
gevoel en kan een belangrijke weerslag hebben op uw kind. Pijn kan er-
voor zorgen dat een kind minder goed slaapt, minder eetlust heeft, stiller 
of zelfs verdrietig is … 

Aangezien u als ouder uw kind het beste kent, willen we vragen ons te 
verwittigen wanneer u merkt dat uw kind zich anders gedraagt dan ge-
woonlijk. Wanneer pijn snel wordt opgemerkt, kan sneller gestart worden 
met de juiste pijnbehandeling.

Pijn heeft ook zijn nut: het is een waarschuwingssignaal, een teken dat er 
iets niet goed gaat in het lichaam. Pijn waarschuwt dat u een verwonding 
heeft opgelopen of ziek bent.

Oorzaak
Verwondingen zijn de meest voorkomende oorzaken van pijn. Dit kunnen 
schaafwonden of botbreuken zijn, maar ook een heelkundige ingreep. Na 
een operatie kan een kind nog gedurende een tijd lang pijn hebben om-
dat de wonde moet genezen. 

Pijn kan ook bestaan zonder dat na medisch onderzoek een duidelijke 
oorzaak gevonden wordt. Door stress en spanning kunnen bijvoorbeeld 
buik- of hoofdpijnen ontstaan. Pijn die het kind voelt, is even erg als an-
dere soorten pijn en moet ook zo goed mogelijk behandeld worden.

Pijn meten
Om te weten hoeveel pijn een kind heeft, kan pijn gemeten worden. De 
manier waarop de pijnmeting gebeurt, is afhankelijk van de leeftijd en 
ontwikkeling van het kind.
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Kinderen jonger dan vier jaar
Kinderen jonger dan vier jaar kunnen moeilijker aangeven dat ze pijn heb-
ben. Ze kunnen ook nog niet aantonen waar de pijn zich in het lichaam 
bevindt. Daarom observeren we hun gedrag en lichaamshouding. 

Kinderen tonen vaak dat ze pijn hebben door te huilen, te kreunen, een 
pijnlijk gezicht te trekken, zich op te spannen of te wrijven, duwen daar 
waar het pijn doet. Ze kunnen ook stiller liggen dan gewoonlijk. 

Aan de hand van de observatie van onder andere lichaamshouding, mi-
miek en ademhaling bepalen we de pijnscore. Hiervoor gebruiken we de 
POKIS-schaal | Pijn Observatie Schaal voor jonge kinderen. 

Kinderen ouder dan vier jaar
De beste manier om pijn te meten is het aan het kind zelf te vragen. Van-
af de leeftijd van vier jaar begint een kind aan te geven hoeveel pijn het 
voelt. 

Toch is dit niet zo eenvoudig als voor een volwassene omdat hij bijvoor-
beeld nog niet voldoende kan praten of het nog te moeilijk vindt een ab-
stract begrip als pijn te omschrijven. Daarom hanteren we kindvriende-
lijke pijnschalen waarop hij volgens zijn begripsniveau kan aanduiden 
hoeveel pijn het voelt. 

 ■ Bij kinderen tussen vier en acht jaar gebruiken we de gezichtjes-
schaal, met verschillende gezichtsuitdrukkingen. De meest linkse 
gezichtsuitdrukking in de rij stelt een lachend gezicht voor en komt 
overeen met ‘geen pijn’. Het meest rechtse gezicht is een zeer verdrie-
tig gezicht en staat voor ‘heel erge pijn’. Zo kan het kind de gezichtsuit-
drukking aanduiden dat best past bij hoe het zich voelt. 
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 ■ Bij kinderen vanaf acht jaar hanteren we de Visueel�Analoge�Schaal, 
een meetlat met een verstelbaar schuifje over een lijn waarmee het 
kind kan aangeven hoeveel pijn het heeft. De ene kant van de lat bete-
kent ‘geen pijn’ en de andere kant ‘ergste pijn’. Aan de achterzijde van 
deze meetlat kunnen we een getal aflezen tussen 0 en 10 dat overeen-
komt met de pijn die het kind voelt.

Pijn behandelen
Een pijnbehandeling kan zowel uit medicatie als psychologische metho-
den bestaan. 

Pijnmedicatie
Pijnstillers kunnen we op verschillende manieren geven: via een siroop, 
zetpil, tablet of infuus. Aan de hand van de pijnmeting of pijn die verwacht 
wordt, zal de arts pijnmedicatie voorschrijven. De klassieke pijnstillers die 
Pediatrie gebruikt, zijn paracetamol (Dafalgan©, Perdolan©) en Ibupro-
fen (Nurofen©). Indien deze onvoldoende blijken om de pijn onder con-
trole te houden, kan de arts andere medicatie voorschrijven.

Pijnbestrijding en pijn voorkomen
Tijdens de operatie of in de ontwaakzaal kan reeds pijnmedicatie toe-
gediend worden. Sommige operatiepijnen kunnen vermeden worden 
door een bepaalde zenuw of zenuwgroepen te verdoven voor de operatie 
terwijl het kind slaapt. Dit wordt slechts bij bepaalde ingrepen gebruikt, 
maar is heel effectief. Een caudaal block of lage ruggenprik verdooft de 
onderste helft van het lichaam. 
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De anesthesist bepaalt welke medicatie na de operatie verder kan gege-
ven worden. Na de ingreep beoordelen we aan de hand van pijnmeting 
het effect van de pijnbehandeling en passen we deze zo nodig aan vol-
gens voorschrift. 

Wanneer u als ouder merkt dat uw kind pijn heeft, mag u ons dit op een-
der welk moment melden. 

Het ziekenhuisverblijf na een geplande ingreep wordt ook voor kinderen 
zo kort mogelijk gehouden. Instructies met betrekking tot verdere pijn-
medicatie eens terug thuis, zijn afhankelijk van het type ingreep. Welke 
pijnmedicatie u uw kind thuis mag geven, wordt u op het moment van 
het ziekenhuisontslag meegedeeld. 

Verdovende zalf
Emla© als zalf, of Rapydan© in pleistervorm, kunnen worden aange-
bracht op de huid om pijn te verlichten. Ze zorgen ervoor dat de huid ge-
voelloos wordt. Aangezien ze een half uur tot een uur nodig hebben om 
in te werken, is het gebruik hiervan bij een dringende prik niet effectief.

Suikerwater
Bij baby’s tot en met de leeftijd van drie maanden kan suikerwater in een 
bepaalde concentratie, twee minuten voor een pijnlijke zorg pijnstillend 
werken. Het pijnstillend effect hiervan duurt ongeveer een vijftal minuten.

Psychologische methoden
Wanneer een kind zich onzeker of angstig voelt, kunnen deze emoties 
het pijngevoel enigszins versterken. Heel wat kinderen zijn gerustgesteld 
wanneer er tijdens moeilijke momenten een vertrouwd persoon is om 
hen te troosten. Een kind voelt zich hierdoor veiliger, zeker in een onge-
kende omgeving. 

Het is heel begrijpelijk dat u als ouder het ook moeilijk heeft met de zie-
kenhuisopname van uw kind. Dit mag uw kind ook gerust weten, een kind 
voelt zoiets toch aan. Laat wel merken dat u er alle vertrouwen in heeft, 
dat alles goed komt. Dit zal het gevoel van zekerheid en geborgenheid bij 
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uw kind vergroten. Het is tevens belangrijk dat uw kind goed is voorbe-
reid op wat komen gaat. Het is belangrijk eerlijk te zijn en het vertrouwen 
van uw kind niet te schaden. Zeg daarom nooit dat iets geen pijn zal doen 
als dat wel het geval is. 

Het vestigen van de aandacht op iets anders kan ervoor zorgen dat een 
kind zich minder bewust wordt van pijn. Een jonger kind kan afgeleid 
worden door een verhaaltje, een lied, een knuffel, een spelletje … 

Oudere kinderen vinden dan weer de nodige afleiding in muziek, televi-
sie, film, spelletjes, een boek of stripverhaal, ...

Terug naar huis
Uw kind mag naar huis indien zich geen problemen stellen zoals koorts, 
braken, een bloeding, ...

Bij een operatie aan de urinewegen moet uw kind goed geplast hebben 
vooraleer hij het ziekenhuis mag verlaten.

Meestal komt de behandelend arts nog langs en geeft u nog de nodige in-
formatie en licht bepaalde aandachtspunten toe. Indien u nog documen-
ten voor uw werk, de school, kribbe of verzekering nodig heeft, gelieve dit 
op dat ogenblik aan de behandelend arts te vragen. 
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Ten slotte 
Zowel de behandelend arts als het zorgteam van Pediatrie staan klaar, elk 
in hun vakgebied, om de nodige informatie te verschaffen. We zijn er ons 
van bewust dat zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, dit niet noodza-
kelijk voor u zijn. Mochten zich bepaalde problemen stellen, aarzel dan 
niet ons deze te melden zodat we het nodige kunnen doen om u verder 
te helpen.

Suggesties of ideeën die uw verblijf aangenamer kunnen maken, worden 
steeds welwillend in overweging genomen.

We wensen uw kind alvast een spoedig herstel en een aangenaam verblijf 
in het AZ Jan Portaels toe.

Contact

Pediatrie� |�T�02�257�57�40
pediatrie@azjanportaels.be

Consultaties�� |�T�02�257�51�73



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
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