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Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde persoon enkelvoud 
mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Voorbereiding
Bij uw kind worden enkele tanden verzorgd of verwijderd. Ter voorbe-
reiding wensen we meer informatie te geven over het verloop van de 
operatie. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt voorbereid op de zie-
kenhuisopname en de ingreep. Zo raakt uw kind al gewend aan het zie-
kenhuisgebeuren en is het vaak minder angstig. U als ouder kent uw kind 
het beste en u kent wellicht de beste manier om iets uit te leggen.

Tips ter voorbereiding
Vertel waarom een ziekenhuisverblijf nodig is en wat er gaat gebeuren. 
Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit, maar blijf eerlijk. Vertel alles stap 
voor stap en kom er regelmatig op terug zodat uw kind de kans krijgt de 
informatie te verwerken. Uit reacties en antwoorden zal snel blijken of hij 
de informatie heeft verwerkt. 

Het is begrijpelijk dat u als ouder het ook moeilijk heeft met een zieken-
huisopname. Uw kind mag dit gerust weten, zij voelen zoiets toch snel 
aan. Laat merken dat u vertrouwen hebt, dat alles goed komt, zo zal het 
gevoel van zekerheid en geborgenheid bij uw kind ook vergroten.
Vertel dat hij pijn of verdriet kan heb-
ben, maar dat er ook wel prettige mo-
menten zullen zijn: dat u bij hem blijft, 
dat hij ook mag spelen in het zieken-
huis, kleuren, een videofilm kijken, ... 

Door samen te spelen, tekenen of le-
zen komt u er snel achter hoe uw kind 
denkt over het ziekenhuis en de operatie. Verkeerde informatie kan u zo 
gemakkelijk en snel bijsturen. 

Pak samen met uw kind de verblijfspulletjes in. De lievelingsknuffel of 
-speelgoed mag zeker niet ontbreken. Er zijn in de boekhandel boekjes 
verkrijgbaar specifiek op kindermaat geschreven over een ziekenhuisop-
name of operatie. 
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U kan ook contact opnemen met de verpleegafdeling Pediatrie voor in-
formatie. Of als u graag vooraf eens langskomt met uw kind om een kijkje 
te nemen, bent u van harte welkom. Gelieve hiervoor wel een afspraak te 
maken met de kinderafdeling.

Nuchter vooraf
Nuchter zijn betekent: noch eten noch drinken. Een lege maag vermijdt 
dat de maaginhoud in de luchtpijp en longen terechtkomt tijdens de 
operatie, wat een ernstige longontsteking kan veroorzaken. 

Voor kinderen echter gelden andere regels dan voor volwassenen. Voor 
de meeste kinderen is het moeilijk nuchter te blijven. Om het hongerge-
voel enigszins te onderdrukken zijn heldere zoete dranken toegestaan. 

Richtlijnen 
 ■ Tot zes uur voor de ingreep: vast voedsel en melkvoeding
 ■ Tot vier uur voor de ingreep: borstvoeding
 ■ Tot twee uur voor de ingreep: heldere vloeistoffen zoals thee, appelsap 

zonder vruchtvlees en water, geen koolzuurhoudende dranken, noch 
melkproducten of sinaasappelsap

 ■ Verbruik normale hoeveelheden
 ■ Baby’s die flessen- of borstvoeding krijgen mogen nog suikerwater 

drinken

Heeft uw kind toch gegeten of gedronken na deze tijdstippen, dan moet 
u dit zeker melden aan het zorgteam van de afdeling Pediatrie. Het is mo-
gelijk dat de operatie dan wordt uitgesteld in kader van de gezondheid 
van uw kind.
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Ziekenhuisopname 
Via een voorafgaande consultatie ontvangt u een preoperatieve vragen-
lijst die u volledig ingevuld meebrengt op de opnamedag samen met de 
resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken. Breng ook mee: de 
SIS-kaart van uw kind, nodige verzekeringsformulieren en uw bankkaart 
ter betaling van een voorschot.
Het AZ Jan Portaels stelt alles in het werk om diefstal te voorkomen, maar 
een ziekenhuis is een publieke plaats, toegankelijk voor iedereen. Breng 
dus geen waardevolle voorwerpen mee en laat ze zeker niet achter in een 
kamer.

Opnamedag
U schrijft eerst uw kind in via de dienst Inschrijvingen. Daarna worden u 
en uw kind opgevangen op de verpleegafdeling Pediatrie.

Voor de ingreep
Op Pediatrie krijgt uw kind een siroop toegediend om rustiger te worden, 
daarna wordt hij met het ziekenhuisbed naar het Operatiekwartier ver-
voerd. De lievelingsknuffel mag mee tot in het Operatiekwartier. Een van 
de ouders mag het kind vergezellen tot in de wachtruimte van het Ope-
ratiekwartier en mag bij het kind blijven tot het in slaap wordt gebracht. 
Daarna begeleidt de operatieverpleegkundige u en uw kind naar de ope-
ratiezaal. Daar vragen we de ouder in de wachtzaal te wachten. 

De ingreep
Uw kind wordt onder volledige narcose gebracht door middel van een 
masker dat over de neus en mond geplaatst wordt. De prik van het infuus 
voelt uw kind al niet meer. 

Na de ingreep
Van zodra uw kind bij bewustzijn komt, mag de ouder naar de ontwaak-
zaal. Na de operatie blijft het infuus aangesloten tot uw kind voldoende 
heeft gedronken en niet (meer) braakt. De anesthesist informeert u wan-
neer uw kind water mag drinken en de arts komt langs.
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Klachten en verwikkelingen
Het is niet abnormaal dat uw kind na de operatie braakt omdat er tijdens 
de ingreep bloed in de maag terecht is gekomen. Wanneer uw kind echter 
blijft braken eens terug thuis, moet u wel een arts raadplegen. 

Beperkte nabloeding na het verwijderen van tanden is mogelijk, verwittig 
dan de arts ook indien uw kind koorts maakt, vanaf 38,5° C. 

Het is mogelijk dat uw kind wat bloedt via de neus of pijn in de neus heeft. 
De oorzaak hiervan ligt wellicht bij de beademingstube die tijdens de 
operatie via de neus van uw kind werd ingebracht. 

Bij pijn gedurende de eerste dagen na de ingreep mag u een pijnstillend 
middel toedienen, echter geen pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten, 
zoals Aspirine® omdat dit een bloeding kan veroorzaken. Geef in de plaats 
paracetamol (bijvoorbeeld Perdolan® mono) of Ibuprofen (bijvoorbeeld 
Junifen®). Beide pijnstillers kan u afwisselend volgens de richtlijnen op de 
bijsluiter toedienen aan uw kind.

Nazorg 
Na het verwijderen van tanden worden meestal hechtingen gebruikt die 
vanzelf los geraken en dus achteraf niet meer verwijderd moeten worden.

Voeding
Na een tandverzorging zal uw kind weinig hinder ondervinden. 
Het trekken van tanden kan meer last veroorzaken. De dag van de ingreep 
beperkt u voeding best tot zachte koele voeding. Nadien kan gestart wor-
den met boterhammen zonder korst, soep, aardappelpuree, … 

Let wel dat het voedsel niet te warm is en geen scherpe randen heeft. Ver-
volgens kan terug overgeschakeld worden naar gewone voeding.
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Tanden poetsen
Na een tandverzorging kan uw kind normaal de tanden poetsen. 
Na het verwijderen van tanden mag de volgende dag pas terug gestart 
worden met tandenpoetsen. 

Controle
De raadpleging ter controle kan door de eigen tandarts gebeuren of bij 
mevrouw Moustie in het AZ Jan Portaels.

Contact

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

Consultaties  | T 02 257 51 73



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be


