Fotoverhaal voor kinderen die geopereerd worden door de
KNO-arts en een verdoving via een 'prikje' krijgen (Kinder en
jongerenafdeling of Ambulant centrum)
Jij krijgt een operatie aan je keel, neus of oren en gaat dan slapen via een ‘prikje’. Hieronder lees
je het verhaal van Bram, hij krijgt ook een operatie waarbij hij gaat slapen via het ‘prikje’.
Het verhaal begint thuis en op de foto zie je Bram. Vandaag gaat Bram met zijn moeder naar het
ziekenhuis, omdat hij geopereerd moet worden, net als jij.
Op de tafel staan er deze ochtend geen boterhammen en een
beker melk voor hem klaar. De slaapdokter heeft hem verteld dat
hij helemaal niets mag eten en drinken voor de operatie. Nou ja,
tot 2 uur voordat hij naar het ziekenhuis gaat mag hij wel nog een
beker ranja, water of thee drinken.
Bram mag geen melk drinken voor de operatie! Bram zijn moeder
moet wel eten.
Nu Bram niks mag eten, heeft hij
mooi de tijd om zijn tas in te
pakken. In zijn tas stopt hij een setje schone kleren, reserve
ondergoed en zijn lievelingsknuffel. In het ziekenhuis hebben ze
verteld dat de knuffel mee mag als hij van tevoren lekker fris
uitgewassen is. Als Bram in het ziekenhuis is, mag hij meteen naar
het ambulant centrum (routenummer 140) of de kinder en
jongerenafdeling (routenummer 470) toe. Daar mag hij zich melden
en komt de verpleegkundige hem en zijn moeder ophalen. Bram
hoeft gelukkig maar één dagje in het ziekenhuis te blijven. Op het
ambulant centrum en de kinder en jongerenafdeling hebben ze een
speciale kamer voor kinderen die net als Bram dezelfde dag nog naar huis toe mogen.
Op de kamer staat een bed voor Bram klaar. Op het bed staat de naam van Bram en er ligt een
armbandje met zijn naam erop, die hij om zijn pols krijgt. Bram mag zijn eigen shirt of pyjama aan
trekken, die is veel mooier dan die we in het ziekenhuis hebben!
Eerst stelt de verpleegkundige nog wat vragen aan Bram en zijn moeder. Daarna krijgt Bram
medicijnen die er voor zorgen dat hij na de operatie niet zoveel pijn heeft. Dit kunnen een of
meer smelttabletten, gewone tabletten of zetpillen zijn. Een zetpil is een pil voor tussen je billen. Dit
doet geen pijn, maar voelt wel een beetje raar.

Ook krijgt Bram pleisters opgeplakt op zijn handen en in zijn
ellebogen. Dit zijn toverpleisters. Er zit een zalfje in de pleister die
ervoor zorgt dat het bovenste laagje van je huid verdoofd wordt. Zo
voelt Bram het inbrengen van het infuus (prikje) niet zo goed.
Is dit allemaal achter de rug, dan mag Bram nog even tv kijken of
een spel spelen.
Dan mag Bram naar de
operatieafdeling toe.
Mama en de verpleegkundige duwen zijn bed en Bram
blijft lekker in zijn bed liggen. Hard racen door de gang!
Ook gaat hij met bed en al in de lift, het past net! Natuurlijk
mag zijn knuffel ook mee.

Op de operatieafdeling moet de moeder van Bram een blauwe overall
aan, het lijkt wel carnaval! Bram en zijn moeder krijgen ook allebei
een muts op. Weet jij waarom iedereen in de operatiekamer verkleed
is? Dan blijft alles heel schoon!

Als zijn moeder de overall aan
heeft, dan gaan ze naar de
voorbereidingskamer. Daar komt
een verpleegkundige van de operatieafdeling om Bram zijn
gegevens in de computer te zetten.
Ook komt de pedagogisch medewerkster daar bij Bram. Zij legt
uit wat er allemaal gaat gebeuren. Ze kan het prikje, met een
moeilijker woord infuus, laten zien. Het infuus bestaat uit een
plastic buisje en een dunne naald. Het naaldje zorgt er alleen
voor dat de verpleegkundige het infuus in een bloedvat kan prikken. Hier voelt Bram bijna niets van
door de toverpleister die hij opgeplakt heeft gekregen. Als het infuus goed zit, dan gaat de naald
eruit en zit er alleen nog een dun rietje in de hand van Bram. Bram kan zijn hand nu gewoon
bewegen als hij wil. De pedagogisch medewerkster kan Bram helpen ontspannen als hij het
spannend vindt wanneer hij het prikje krijgt.

Bram moet nog even in de voorbereidingskamer wachten met zijn moeder. Bram kan dan een
spelletje spelen, een boek lezen, een filmpje kijken of kleuren totdat hij aan de beurt is.
Als alle dokters klaar zijn, worden Bram en zijn moeder
opgehaald door de anesthesiemedewerker. Dat is best een
moeilijk woord hè! De anesthesiemedewerker helpt je als je
gaat slapen met het prikje en let op je terwijl je slaapt. Ook
loopt de pedagogisch medewerker met jullie mee naar de
operatiekamer. In de operatiekamer staat een speciaal bed
voor Bram klaar waar hij op mag gaan liggen.
Als Bram op het operatiebed ligt, wordt alles nog een keer
gecheckt. Ook krijgt Bram een soort wasknijper, met een rood
lampje erin, op zijn vinger. Hiermee kan de dokter tijdens de
operatie zien hoeveel zuurstof er in het bloed van Bram zit.
Ook krijgt hij nog 3 stickers op zijn buik en borst geplakt. Hieraan komen een rode, gele en groene
draad. Deze draden zitten met een klemmetje vast aan de stickers. Zo kan de dokter en de
anesthesiemedewerker zien hoe het met hem gaat als hij slaapt. Bram voelt hier helemaal niets
van!

Dan is het tijd voor Bram om te gaan slapen. Hiervoor hoeft
hij niets te doen. Hij laat zijn hand liggen. De dokter maakt
het dopje van het infuus open en spuit hier (met een spuit
zonder naald) de slaapmedicatie in. Hiervan gaat hij super
snel slapen. Het lukt Bram niet meer om tot tien te tellen.
Als Bram slaapt neemt de pedagogisch medewerkster de
mama van Bram mee. De mama van Bram blijft namelijk niet
bij de operatie, maar wacht in de wachtkamer bij de
operatieafdeling totdat de operatie klaar is.

Wanneer de dokter klaar is met opereren gaat Bram naar
de uitslaapkamer van de operatieafdeling. Op de
uitslaapkamer wordt hij wakker. De moeder van Bram
wordt meteen geroepen en mag naar Bram toe. De
verpleegkundige houdt Bram nog goed in de gaten.
Bram is weer goed wakker en gaat terug naar zijn kamer
op de afdeling. Mama en de verpleegkundige duwen zijn
bed.
Weer terug op het
ambulant centrum of de
kinder en jongerenafdeling krijgt Bram eerst wat te drinken.
Sommige kinderen voelen zich een beetje misselijk en voelen dat
zij moeten spugen. Dat komt van de slaapmedicatie. Het geeft
helemaal niks als je moet spugen! Hier zijn zelfs speciale bakjes
voor. Je krijgt van de verpleegkundige eventueel nog iets tegen
de pijn en als het nodig is ook tegen de misselijkheid.
Ondertussen kan Bram tv kijken, een spelletje doen, gewoon
gezellig kletsen met mama of misschien nog even slapen. Als
Bram wat gedronken heeft, krijgt hij ook nog een lekker
waterijsje, hmmm….
Als het goed gaat met Bram, dan mag hij lekker naar huis! De
verpleegkundige haalt natuurlijk eerst het infuus uit zijn hand. Dat
doet gelukkig geen pijn, al kan de pleister van je hand halen wel
wat vervelend aanvoelen.
Zou Bram niet voldoende opgeknapt zijn, dan moet hij een nachtje blijven slapen in het ziekenhuis
en gaat hij naar de kinder- en jongerenafdeling toe. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nu weet je wat er gaat gebeuren als je een dagje naar het ziekenhuis komt voor een operatie.
Hebben jullie nog vragen? Voor de operatie komen jullie nog een keertje naar het ziekenhuis voor
het PPO, dat is het Pré Poliklinisch Onderzoek. Dan spreken jullie de anesthesist ofwel de
slaapdokter. Vragen over de verdoving (narcose) kunnen jullie aan hem stellen. De
baliemedewerkster op de polikliniek PPO beantwoordt al jullie andere vragen.

Aanvullende informatie voor de ouders/verzorgers:
Voor de operatie
Op de kinder- en jongerenafdeling is een voorbereidingstas te leen. De voorbereidingstas
hanteert u spelenderwijs en heeft als doel het jonge kind in een veilige omgeving vertrouwd te
maken met de materialen (narcosekapje, voorleesboek, doktersset etc.) die bij de operatie
gebruikt worden. U krijgt de voorbereidingstas maximaal zeven dagen in bruikleen. U kunt de
tas reserveren op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur onder telefoonnummer 0413 - 40 34 95.
Een schaaltje vla of yoghurt met zoet vóór het slapen gaan de avond vooraf aan de operatie,
zorgt ervoor dat uw kind het wat langer volhoudt als hij/zij nuchter moet blijven.
Vergeet als ouder niet te ontbijten; zeker als u bij uw kind aanwezig wilt zijn tijdens de
narcose.
Gezien de beperkte ruimte, verzoeken wij u niet met het hele gezin naar het ambulant centrum
te komen. Ook niet in vakantietijd.
Op de dag van de behandeling is het niet goed om uw kind met bezoekers te confronteren.
Hoe goed bedoeld ook. Deze dag dus verder geen bezoek.
Laat oorbellen, kettinkjes, armbanden en ringen thuis en haal de nagellak van de nagels van
uw kind.

Rondom de operatie
Na het toedienen van de narcose kan uw kind met de ogen open in slaap vallen. Ook kan uw
kind wat 'trekken' met de armen en benen, dit is normaal. Uw kind merkt hier zelf niets van.
Zwangere moeders: de narcosegassen zijn niet schadelijk voor het ongeboren kind. U kunt bij
de narcose aanwezig zijn.

Na de operatie
Vooral de allerkleinsten kunnen na de operatie erg onrustig, opstandig of verdrietig reageren.
Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden.
Bij vertrek uit het ziekenhuis informeert de verpleegkundige u over de periode na de ingreep.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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