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© Az Damiaan vzw, april 2023. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.
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Voorwoord
Jouw kind wordt opgenomen in het dagziekenhuis op:
…….…/…...…/20……, om …… uur ……, voor …………………………………………………………

Met deze brochure willen we alvast enkele belangrijke zaken overlopen. 
Bekijk zeker ons filmpje op onze website azdamiaan.be/nl/kinderwebsite. 
We wensen je een aangenaam verblijf. 

Belangrijk om te weten 

Jouw kind moet NUCHTER zijn bij opname. Dit betekent dat hij/zij niets meer 
mag eten en drinken. Dit is belangrijk voor een goed verloop van de verdoving. 
Indien je kind niet nuchter is, kan de operatie niet of misschien pas later op de 
dag doorgaan. 

Het is afhankelijk van wanneer de ingreep gepland is, tot hoe laat jouw kind 
nog iets mag eten of drinken. Is de ingreep gepland in de voormiddag, dan 
mag je kind na middernacht niets meer eten/drinken. Is de ingreep gepland in 
de late namiddag, dan mag jouw kind nog water drinken tot 9.30 uur. 

Wat breng je zeker mee 
• De lievelingsknuffel of het favoriete speelgoed.
• Pyjama/slaapkleedje.
• Lectuur of ontspanning voor jezelf.

Eten en drinken
Voor je kind:
• Nuchter vóór de operatie.
• Na de operatie voorzien wij drank en yoghurt/pudding. Bij laat ontslag is 

een licht avondmaal voorzien.

Voor jezelf:
• Vanaf 10.30 uur kan je terecht in de cafetaria. In de ouderruimte op de 

zorgeenheid is er koffie/thee voorzien tot 13.00 uur. Wij raden je aan om 
de tijd van de operatie te gebruiken om zelf iets te eten zonder dat jouw 
kind dit hoeft te zien. 

Wie komt er aan bed?
De verpleegkundige komt onder andere een bedje toewijzen, jouw kind wegen, 
de temperatuur meten,… . Je kan aan de verpleegkundige ook melden of je  
afwezigheidsattesten nodig hebt (voor werk, school,…). Verzekeringspapieren 
geef je aan de verpleegkundige, bij voorkeur bij opname op de dienst.

Het team van de speelzaal bereidt je kind voor op de operatie via een 
fotoboek. Je kan het team om wat speelgoed vragen. 

De operatie
Je mag jouw kind begeleiden tot in de wachtzaal van het operatiekwartier. 
Om het wachten te verzachten is daar ook ontspanning voorzien: kleurplaten, 
speelgoed, … Eens je kind in de operatiezaal is, kan je onder begeleiding van 
de spelbegeleiding terugkeren naar de kinderafdeling. We zouden het op prijs 
stellen dat je bereikbaar blijft. 

Hoe lang blijft mijn kind weg?
• Dit is afhankelijk van de ingreep van jouw kind. Vraag het na aan de 

verpleegkundige wanneer je terug op de kamer verwacht wordt.
• Je kan op de kamer wachten. Indien je dit wenst, mag je altijd een drankje  

meebrengen. 
• Indien je het ziekenhuis verlaat, verwittig dan a.u.b. een verpleegkundige. 
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Na de operatie
• Als jouw kind wakker is, word je verwittigd door de verpleegkundige en 

mag je naar de ontwaakkamer. 
• Op de ontwaakkamer wacht je bij jouw kind totdat hij of zij klaar 

is om terug te keren naar de afdeling. Dit gebeurt samen met de 
verpleegkundige die jou en jouw kind begeleidt.

• Op de kamer voert de verpleegkundige de controles uit.
• Jouw kind krijgt voorlopig niets te eten/drinken. Ongeveer twee uur nadat 

zij/hij terug op de kamer is, brengen wij een drankje. Gelieve zelf niets te 
geven. Dit om braken te vermijden. 

• Vraag dit document na de ingreep terug, er staat belangrijke info op 
betreffende pijnmedicatie.

Naar huis
• Je mag naar huis als de arts ’s avonds is langsgeweest en zijn toestem-

ming geeft. 
• Je krijgt een blad met raadgevingen na de ingreep.
• Laat jouw kind voldoende drinken.
• Controle op advies van de arts. Deze afspraak kan je zelf maken, op die 

manier heb je onmiddellijk een afspraak op een tijdstip dat je het beste 
past. Je kan ook vragen aan de verpleegkundige om dit voor jou te doen. 

Medicatie
Jouw kind onderging een operatie en zal de volgende dagen mogelijks 
nog pijnmedicatie nodig hebben. Het is belangrijk dat je de pijnmedicatie 
correct en op tijd geeft, want hoe minder pijn jouw kind heeft, hoe vlotter het 
genezingsproces zal verlopen. 

Thuis
• Dag na de ingreep: lichte voeding; GEEN frieten, chips, pikant of vet eten. 
• GEEN prikkelende dranken zoals sinaasappelsap of bruisende frisdranken. 
• Medicatie zoals voorgeschreven.
• Bellen indien twijfel: 059 41 65 00. 

Wat uitleg over de verschillende 
pijnstillers
Paracetamol (bv. Perdolan®, Dafalgan®) is de eerste keuze voor het 
behandelen van pijn.
• De dosis is afhankelijk van het gewicht van het kind.
• U kan de siroop via een doseerpipet optrekken tot het precieze gewicht 

van uw kind.
• Geef de siroop bij voorkeur rechtstreeks in de mond.
• De toediening kan herhaald worden tot maximum 4 innames per dag.
• Tussen twee innames dient er een interval van minimum 6 uur 

gerespecteerd worden.
• Indien de inname van de siroop niet lukt, kan een suppo toegediend 

worden.

Ibuprofen (bv. Nurofen®, Perdophen®, Ibuprofen® Teva) kan gegeven 
worden indien er onvoldoende pijncontrole is door middel van 
Paracetamol.
• Enkel toe te dienen bij kinderen ouder dan 6 maand én meer dan 6 kg.
• De dosis is afhankelijk van het gewicht van het kind.
• Je kan de siroop via een doseerpipet optrekken tot het precieze gewicht 

van uw kind.
• Geef de siroop bij voorkeur rechtstreeks in de mond.
• De toediening kan herhaald worden tot maximum 3 innames per dag.
• Tussen twee innames dient er een interval van minimum 8 uur 

gerespecteerd worden.
• Indien de inname van de siroop niet lukt, kan een suppo toegediend 

worden.

Bij problemen: contacteer uw huisarts, of indien nodig de dienst  
spoedgevallen (059 41 40 80) of pediatrie (059 41 65 00).

Nog iets te melden? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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