Augustientje
moet naar het ziekenhuis

Voor mama en papa
Uw voorbereiding op de ingreep

Uw verwachtingen

Als ouder weet u waarschijnlijk dat een operatie zowel voor u als uw kind heel wat
spanningen met zich meebrengt. Om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden, nodigen wij u en uw kind uit op een gesprek, waarbij onze psychosociale begeleidster zo
realistisch mogelijk zal uitleggen hoe de anesthesie (verdoving) verloopt.

Wij doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk, comfortabel en pijnvrij te
krijgen. Uw troostende aanwezigheid kan het verschil maken. U kunt uzelf ook al
voorbereiden door er zelf al even bij stil te staan dat:

Uit ervaring hebben we geleerd dat een kind veel rustiger naar de operatiekamer
vertrekt wanneer het weet wat er precies zal gebeuren. Daarom geven we ouders
met kinderen van 3 tot 15 jaar de kans om na afspraak deel te nemen aan deze voorbereiding. Tijdens een inlichtingssessie vertellen we u en uw kind gedetailleerd wat
het gaat voelen, zien, ruiken, horen ...
De informatie wordt telkens aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau
van het kind.
De infosessies gaan enkel door na afspraak met Annie Vanderhoeght:

• via het nummer 03 443 35 16 (van 9 tot 13 uur);
• u kunt er terecht iedere weekdag van 9 tot 16 uur, op woensdag van 9 tot 13 uur.

Uw rol tijdens en na de ingreep
Uw kind zal na de ingreep wakker worden in de ontwaakkamer (recovery). Tot uw
kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, bieden wij aan één ouder de mogelijkheid
om bij uw kind in de ontwaakkamer te blijven. Een vertrouwd gezicht en troostende
woorden zijn heilzaam. We zetten even een aantal zaken voor u op een rijtje:

• Tijdens de ingreep mag u wachten in het wachtzaaltje van de dienst intensieve
zorg. De verpleegkundige van de afdeling wijst u de weg;

• zodra dit mogelijk is, mag u bij uw kind;
• we contacteren u telefonisch (via de telefoon in de wachtzaal: 2531) en wachten
u op aan de ingang van de ontwaakkamer;

• de duur van het verblijf op recovery is afhankelijk van verschillende factoren. Ieder
kind wordt op een andere manier wakker.

•
•
•
•

het op onze dienst soms druk kan zijn;
uw kind zich door de narcose of het infuus anders kan gedragen;
uw kind mogelijk bloed verliest (dit is eigen aan sommige ingrepen);
u zelf ook het best iets eet en drinkt om te voorkomen dat u onwel wordt.

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts, voor alle andere vragen staat het verpleegkundig personeel van de dienst pediatrie steeds voor u klaar!

Voor mij
Hallo, ik ben Augustientje!
Vandaag komt mijn vriendinnetje
Marjolein met haar mama naar het
ziekenhuis voor een operatie.

Eerst moeten we ons laten inschrijven
bij het onthaal.

Neem je mee een kijkje?

Daar maakt een mevrouw of mijnheer al
mijn papieren in orde.

Daarna wandelen we door de
grote gangen van het ziekenhuis
naar de kinderafdeling of naar het
kinderdagziekenhuis.
De kinderafdeling kan je meteen herkennen
aan de mooie tekeningen op de muur!

De verpleegster maakt een
kamer voor ons klaar. Ik krijg een
mooi bed, mama een zetelbed zodat ze
kan blijven slapen als dat nodig is.
Het is bijna zover… Eerst moet ik op de
weegschaal gaan staan. Daarna krijg ik een
mooie schort en armband aan. Ik moet
misschien een siroopje drinken om
goed te kunnen slapen.

Samen met mama en de verpleegkundige,
rijden we naar de operatiekamer.
Toch leuk, dat bed op wielen!

In de operatiekamer is het
bijna zover. Soms mag mama mee,
maar niet altijd.
Daarover beslist de dokter.
Kijk mama… we zitten in “kikkerland” want
iedereen heeft groene kleding aan!

De slaapdokter laat me door een maskertje
een ballon opblazen, waardoor ik naar
dromenland vertrek. Zo merk ik niets van de
operatie!

Na de operatie word ik
langzaam wakker. Ik voel mij een
beetje raar en heb wat pijn, maar daar krijg ik
medicijnen voor.
Wanneer ik goed wakker ben, komen mama
en de verpleegkundige mij halen.
Op mijn kamer slaap ik nog een tijdje verder.
Als ik echt goed wakker ben, mag ik een beetje water
drinken. Daarna mag ik zelfs yoghurt eten!
Later speel ik in het klasje.

Kleur jij deze kleurplaat in?
Joepie, ik mag naar huis!
Hopelijk verloopt het bij jou ook zo vlot!
Daaaaaaag!
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