Anesthesie bij kinderen
Informatie voor ouders/verzorgers
De instructies voor uw kind worden in deze folder ingevuld.
Neemt u deze folder dus mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en
informatieverpleegkundige op het Pre-operatieve Spreekuur.

Algemene informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie van:
Naam

:……………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………………………………

Let op: alleen de aangekruiste onderdelen gelden voor uw kind.
U heeft gesproken met anesthesioloog:
O

Dr. M. Bugter

O

Drs. F. Smeets

O

Drs. I. Roest

O

Drs. M. Traksel

O

…………………………………………

Medicatie-instructies
O

Uw kind moet de eigen ochtendmedicatie (eventueel met een klein slokje water)
gewoon doorgebruiken, behalve:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Voedingsinstructies
O

Uw kind mag eten tot 6 uur voor de operatie. Tot 2 uur voor de operatie mag uw kind
nog heldere vloeistof zonder prik drinken, maar géén melkproducten en géén
roosvicee.
Heldere vloeistoffen zijn water, appelsap, ice tea, aanmaaklimonade. Wanneer u niet
weet hoe laat uw kind wordt geopereerd, houdt u dan het tijdstip van opname aan.

O

U mag uw baby tot 04.00 uur melkvoeding geven.

Als u zich niet aan de voedingsinstructies houdt, gaat de operatie van uw kind niet door in
verband met het optreden van mogelijke complicaties.

Datum: ………………… paraaf Anesthesioloog: ……………………………

Algemene informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie van uw kind
Alleen de aangekruiste onderdelen zijn voor uw kind van toepassing.
O

Breng de medicijnen van uw kind, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis
wanneer uw kind opgenomen wordt.

O

Neem ook een geneesmiddelenpaspoort van uw eigen apotheek mee.

U heeft gesproken met informatieverpleegkundige:
O

Marlies Coenders

O

Mia Pouwels

O

Wilma van de Weijer

O

Loes Versleijen

O

Jacqueline Janssen

O

Loes Classens

O

……………………………………………

Opname
O

U en uw kind worden verwacht op …………………dag …………………………… (datum),
om …………… uur. De locatie waar u zich meldt, staat vermeld in de brief die u
ontvangt van het Opnamebureau.

O

De werkdag voor de opname belt u tussen 14.00 en 16.00 uur naar het
Opnamebureau voor het definitieve tijdstip van opname. Het telefoonnummer van het
Opnamebureau is 0485-84 57 10.

O

In verband met de hygiëne wordt uw kind verzocht zich ’s morgens te douchen en te
verschonen. Verwijder nagellak en knip nagels kort. Uw kind mag geen make-up,
dagcrème of bodylotion of haargel gebruiken (indien van toepassing). Doe voordat uw
kind naar het ziekenhuis gaat, sieraden en eventuele piercings af. Dit geldt ook voor
contactlenzen. Ook voor u als ouder is het aan te raden om sieraden thuis te laten als
u meegaat naar de operatiekamer.

Ontharen
O

Op voorschrift van uw behandelend arts wordt uw kind zo kort mogelijk voor de operatie
onthaard op de verpleegafdeling. Het is daarom niet nodig uw kind thuis al te ontharen.

Laxeerinstructie
O

Met behulp van een laxeermiddel maakt u de darmen zo schoon mogelijk. Het is
belangrijk dat uw kind het laxeermiddel op het afgesproken tijdstip gebruikt.

O

De avond voor de operatie brengt u om 20.00 uur een klysma rectaal in (dop
verwijderen, klysma inbrengen, leegdrukken). Uw kind moet daarna proberen
tenminste 5 tot 10 minuten de ontlasting op te houden, dan heeft het middel het
meeste effect.

O

De avond voor de operatie brengt u om 20.00 uur een zetpil (bisacodyl) rectaal in. Uw
kind moet de ontlasting daarna zo lang mogelijk proberen op te houden.

Extra voorgeschreven medicatie
O

Bactroban neuszalf 2%: 2x daags inbrengen in beide neusgaten. Hiermee begint u drie
dagen voor de operatiedag tot en met de ochtend van de operatiedag.

O

Douchen en gebruik chloorhexidinegluconaatdoekjes bij implantaatchirurgie: zie de
instructiebrief.

Pijnmedicatie thuis (na de operatie)
O

Geef uw kind op vaste tijden paracetamol, volgens dosering zoals deze in de bijsluiter
wordt vermeld. Indien nodig ontvangt u een aanvullend recept voor pijnmedicatie van
de behandelend arts.

Vaccinaties
Het is belangrijk dat er een bepaalde tijd ligt tussen een vaccinatie en de ingreep. In het
algemeen geldt dat vaccinatie mogelijk is tot twee weken voor de ingreep. Na de ingreep is
vaccinatie op zijn vroegst mogelijk één week na de operatie, maar alléén als uw kind
koortsvrij is.
Voor onderstaande vaccinaties geldt een wachttijd tussen vaccinatie en ingreep van:



DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio):

2 dagen



HIB (Haemophilus Infuenza B):

2 dagen



Meningococcen:

2 dagen



HPV (Humaan Papilloma Virus)

2 dagen



BMR (Bof, Mazelen, Rode hond):

2 weken

Complicaties of vragen
Wanneer tussen het informatiegesprek en de opname nog veranderingen plaatsvinden (met
betrekking tot medicijnen of eventuele

ziekte), geeft u dit dan door aan de informatie-

verpleegkundige. Ook met vragen kunt u bij haar terecht. De informatieverpleegkundige is
van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer: 0485-84 57 74.

Belangrijk!
Neem op de dag van de operatie de temperatuur van uw kind op.
Lichaamstemperatuur: ……… °C.
Neem contact op met verpleegafdeling C4 (0485-84 55 40) als:



de temperatuur van uw kind hoger is dan 38 ℃



bij flink hoesten en/of verkoudheid

Aanpassingen voor thuis (indien van toepassing)
O

Krukken

O

Rolstoel

O

Perthes rolstoel

O

Bed op kniehoogte

O

Gipshoes

O

Douchestoel

O

Badplank / antislipmat

O

Stoel op kniehoogte met armleuning

Besproken (indien van toepassing)
O

Screening ondervoeding

O

Liftgebruik

O

Kluisje op hoogte

O

Leswissel

O

Vervoer

O

Hulp

O

Achter in de klas

Datum: ……………… paraaf informatieverpleegkundige: ………………

Binnenkort ondergaat uw kind een operatie of onderzoek in Maasziekenhuis
Pantein. Hierbij is een vorm van anesthesie (‘gevoelloosheid’) nodig. Ter
voorbereiding op de anesthesie heeft u samen met uw kind een afspraak op het
Pre-operatief Spreekuur (POS). In deze folder kunt u alvast meer lezen over de
verschillende vormen van anesthesie, de gang van zaken op het POS, de
voorbereiding op de operatie en de anesthesie tijdens en na de ingreep. Wij
raden u aan om deze informatie voor uw bezoek aan de anesthesioloog door te
lezen en eventuele vragen te noteren.

Voor de leesbaarheid van de folder is deze geschreven in de ‘hij-vorm’. Uiteraard kunt u in
alle gevallen in plaats van ‘hij’ ook ‘zij’ lezen.

Voorbereiding op de behandeling
Het Pre-operatief spreekuur
Ter voorbereiding op de anesthesie heeft u samen met uw kind een afspraak op het Preoperatief Spreekuur (POS). Hier hebben u en uw kind eerst een gesprek met de
apothekersassistente, vervolgens met de anesthesioloog en daarna met de informatieverpleegkundige. Er wordt naar gestreefd deze afspraken op dezelfde dag te plannen.

Bij het maken van de afspraak heeft u van de assistente van het POS een vragenlijst
anesthesie meegekregen. Wij vragen u zoveel mogelijk vragen van deze vragenlijst in te vullen
en deze mee te nemen naar de afspraak op het POS. Vergeet ook niet eventuele medicijnen
van uw kind goed op te schrijven. Dat wil zeggen de naam van het medicijn, de sterkte en de
wijze van gebruik.
Als u samen met uw kind een afspraak heeft op het Pre-operatief spreekuur, verzoeken wij u
vriendelijk op tijd aanwezig te zijn. U vindt het POS op de begane grond van het
Maasziekenhuis, route 007. Kinderen onder de 16 jaar moeten onder ouderbegeleiding naar
de afspraak komen.

De afspraak op het Pre-operatief Spreekuur bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Vragenlijst inleveren
De spreekuurassistente neemt met u de vragenlijst door, die u thuis heeft ingevuld.
Vervolgens zorgt zij er voor dat deze gegevens in ons systeem worden ingevoerd.
2. Gesprek over het gebruik van medicijnen voor de operatie
De apothekersassistente bespreekt met u welke medicijnen uw kind wel of niet mag
gebruiken in voorbereiding op de operatie. Ook vraagt zij naar mogelijke allergieën.
3. Gesprek met de anesthesioloog
Elk kind heeft voor een operatie een afspraak bij de anesthesioloog. Eventueel voert de
anesthesioloog een lichamelijk onderzoek uit bij uw kind en hij bespreekt met u welke vorm
van anesthesie uw kind krijgt. U kunt eventuele voorkeuren voor anesthesie aan hem kenbaar
maken. Onder het kopje “Vormen van anesthesie” op pagina 12 leest u welke mogelijkheden
er zijn. De anesthesioloog vraagt toestemming voor het toepassen van anesthesie bij uw kind.
De anesthesioloog zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen, maar de uiteindelijke
beslissing over de wijze van anesthesie ligt bij de anesthesioloog.
Het is mogelijk dat de anesthesioloog die u op het spreekuur heeft gesproken, niet dezelfde
anesthesioloog is die uw kind voor de operatie onder narcose brengt.
4. Gesprek met de informatieverpleegkundige
Tijdens dit gesprek met de informatieverpleegkundige worden u en uw kind voorbereid op de
opname en de ingreep. U krijgt informatie en instructies om de dag van opname zo goed
mogelijk te laten verlopen. Uit ervaring blijkt dat een goed voorbereide ouder en kind rustiger
zijn op de dag van opname.
Ook uw kind wordt betrokken in het gesprek en de inhoud wordt aangepast aan het niveau
en de leeftijd van het kind. De informatieverpleegkundige maakt bij haar verhaal gebruik van
ziekenhuismaterialen, zoals een narcosekapje en operatiekleding.

Wat is anesthesie?
Anesthesie betekent letterlijk gevoelloosheid. Hiermee wordt bedoeld dat de pijn en het
ongemak die met een operatie of onderzoek gepaard gaan, worden weggenomen. De
toediening van anesthesie heeft de volgende reacties op het lichaam, die noodzakelijk zijn om
te kunnen opereren:



het verminderen van het bewustzijn;



het onderdrukken van pijnprikkels;



het ontspannen van de spieren;



het regelen van ongewenste en onbewuste reflexen.

Wat doet een anesthesioloog?
Een anesthesioloog is een arts die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van de anesthesie.
De anesthesioloog zorgt er niet alleen voor dat uw kind in slaap wordt gebracht. Hij is ook
verantwoordelijk voor het bewaken van vitale lichaamsfuncties zoals de ademhaling en de
bloedsomloop. Uw kind wordt continu bewaakt gedurende de gehele periode op de
operatiekamer en de uitslaapkamer. De anesthesioloog zorgt er voor dat het kind pas wakker
wordt als de behandeling voorbij is. Voor sommige kinderen is dit belangrijk om te weten,
omdat ze bang zijn dat ze wakker worden tijdens de operatie.
Vormen van anesthesie
Er bestaan verschillende vormen van anesthesie:

Algehele anesthesie
Bij kinderen worden medische ingrepen vaak verricht onder algehele anesthesie, ook wel
narcose genoemd. Dit betekent dat het kind in slaap wordt gebracht en niets merkt van de
ingreep.
Kinderen worden meestal met een ‘kapje’ in slaap gemaakt. Het is ook mogelijk om het kind
met een prikje (infuus) onder narcose te brengen. Bij de infuusmethode wordt de huid van het
kind plaatselijk verdoofd met een verdovingspleister, een half uur voordat het infuus wordt
aangebracht. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog via het infuus de narcose.

Plaatselijke verdoving
Soms wordt de algehele anesthesie gecombineerd met een plaatselijke verdoving. Deze
plaatselijke zenuwverdoving is een aparte verdoving van het operatiegebied en zorgt ervoor
dat uw kind na de operatie weinig tot geen pijn heeft. De anesthesioloog past de plaatselijke
verdoving toe nadat uw kind in slaap is gevallen door de algehele anesthesie.

Ouderparticipatie
Voor kinderen is een opname in het ziekenhuis een ingrijpende gebeurtenis. Vanzelfsprekend
wilt u uw kind zo goed mogelijk ondersteunen en hem hierop voorbereiden. Het komt dan
ook regelmatig voor dat ouders vragen bij de voorbereiding van de anesthesie in de
operatiekamer aanwezig te mogen zijn. In het Maasziekenhuis mag bij geplande ingrepen één
van de ouders mee naar de operatiekamer en aanwezig blijven tot het moment dat uw kind in
slaap is gebracht. Dit geldt voor kinderen van 0 t/m 18 jaar.
De mogelijkheid om uw kind te vergezellen naar de operatiekamer betekent niet dat u ook
verplicht bent dit te doen. Als u zich niet op uw gemak voelt, bent u uw kind ook niet tot
steun. U hoeft zich niet schuldig te voelen wanneer u, om welke reden dan ook, het prettiger
vindt niet mee te gaan. Er is altijd kundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen en
te troosten, zowel bij de inleiding van de narcose als bij het ontwaken in de uitslaapkamer.
Ook als uw kind een spoedoperatie moet ondergaan, kunt u bij de voorbereiding van de
anesthesie aanwezig zijn. Als de omstandigheden het niet toelaten, kan de anesthesioloog
beslissen dat het beter is om de inleiding van de anesthesie te verrichten zonder uw
aanwezigheid.
Voor uw kind en het verloop van de ingreep, is het belangrijk dat u als ouder goed voorbereid
bent wanneer u naar de operatieafdeling komt. Wij adviseren u om de ouder/verzorger die op
de operatiedag bij het kind is, ook de voorbereidingsgesprekken met de anesthesioloog en
informatieverpleegkundige op het Pre-operatief Spreekuur (POS) te laten voeren. Ook gelden
er een aantal gedragsregels op de operatiekamer, waaraan u zich dient te houden. Verderop
leest u welke regels dit zijn.
Het is begrijpelijk dat niet alleen uw kind, maar ook u als ouder het moeilijk kan hebben met
een ziekenhuisopname. Laat uw onrust

echter zo min mogelijk merken aan uw kind. Benoem

geen persoonlijke (negatieve) ervaringen met betrekking tot de operatie in het bijzijn van uw
kind en andere kinderen. Als u vertrouwen weet uit te stralen, kan dat het gevoel van
zekerheid en geborgenheid van uw kind vergroten. Overigens is het goed voor uw kind te
weten dat er best gehuild mag worden. Dat zal niemand gek vinden.

De dag van de behandeling
Gedragsregels op de operatiekamer
Als u uw kind begeleidt naar de operatiekamer, zijn de volgende afspraken met u van belang:



Het is niet toegestaan een fototoestel of videocamera mee te nemen naar de
operatiekamer.



Op de operatieafdeling gelden strikte kledingvoorschriften, waaraan u zich dient te
houden. Dit houdt in dat u bij aankomst op de operatieafdeling een overal aantrekt en een
muts opzet (lang haar dient gebonden te zijn). Soms moet u een neus/mondmasker
dragen. Trek makkelijke, luchtige kleding aan (hoge hakken en een rok zijn af te raden).
Sieraden zijn niet toegestaan op de operatieafdeling. U kunt uw sieraden daarom beter
thuis laten. Het is namelijk niet mogelijk om sieraden op een afgesloten plaats op te
bergen.



Als om hygiënische redenen aanwezigheid van een ouder niet gewenst is (bijvoorbeeld in
verband met infectiegevaar bij bepaalde ziektes of huidaandoeningen), dient u deze
beslissing in het belang van uw kind op te volgen.

In de operatiekamer
Een verpleegkundige, pedagogisch medewerkster of vrijwilligster gaat samen met u en uw
kind naar de operatiekamer. Hier ontmoet u de anesthesioloog die verantwoordelijk is voor de
anesthesie tijdens de operatie.
Gaat u niet mee naar de operatiekamer, dan neemt u in de voorbereidingsruimte afscheid.
Bereid uw kind tijdig voor op dit afscheid en vertel hem of haar ook wanneer u elkaar weer
zult zien. Als u wel bij de inleiding van de narcose aanwezig wilt zijn, trekt u daar de
verplichte beschermende kleding van het ziekenhuis aan. Uw kind trekt hier de pyjama weer
uit.
De anesthesioloog treft enkele voorbereidingen voordat hij met de toediening van de
anesthesie begint. Zo kan uw kind plakkers op de borst krijgen waarmee de hartslag zal
worden bewaakt. Voor de controle van het zuurstofgehalte in het bloed wordt een klein
metertje met een knijper over één van de vingers geschoven. De anesthesioloog vertelt wat er
gaat gebeuren.
Zodra het prikje is toegediend of het kind de lucht in het kapje inademt, wordt uw kind
slaperig. Als uw kind in slaap valt, kan hij onwillekeurige bewegingen met armen, benen of
ogen maken. Op het moment dat de anesthesioloog aangeeft dat uw kind diep genoeg slaapt,

verlaat u de operatiekamer. U kunt wachten in de wachtkamer of even terug gaan naar de
kamer van uw kind op de verpleegafdeling.
Tijdens de operatie worden onder andere het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling van
uw kind door de anesthesioloog bewaakt. Bij een grotere operatie wordt tijdens de narcose
een zachte, soepele buis (tube) in de luchtpijp ingebracht. Via deze tube wordt de
ademhaling geregeld. Na de operatie kan uw kind hiervan wat keelpijn hebben, die vanzelf
overgaat na 1 of 2 dagen.
Na de ingreep
Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer, waar hij enige tijd verblijft ter observatie.
Ons uitgangspunt is dat u aanwezig bent op het moment dat uw kind wakker wordt. Als uw
kind goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw kind weer ophalen om weer naar de
verpleegafdeling te gaan. U kunt daar blijven tot uw kind naar huis mag.
Risico’s en complicaties
Ernstige complicaties door de anesthesie komen tegenwoordig bijna niet voor. Wel kan uw
kind last hebben van vervelende nawerkingen zoals misselijkheid, overgeven, keelpijn en
heesheid. Wanneer dit

optreedt, krijgt uw kind hier iets tegen van de verpleegkundige op de

uitslaapkamer of op de afdeling.
De meeste klachten na de operatie worden veroorzaakt door de operatie zelf.
Pijnbestrijding

Pijnmedicatie na de operatie
De anesthesioloog regelt de pijnbestrijding voor uw kind tijdens het verblijf in de
uitslaapkamer en spreekt pijnmedicatie af voor de eerste 24 uur na de operatie.

Pijnbestrijding wanneer uw kind is opgenomen
Na de operatie krijgt uw kind pijnmedicatie volgens een schema. Dat wordt gedaan om de pijn
zoveel mogelijk te beperken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind deze medicatie op de
voorgeschreven tijden inneemt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt.
Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Als de pijnstilling niet voldoende is, geeft
u dit dan meteen aan zodat het schema kan worden aangepast.

Pijnbestrijding na een operatie in dagbehandeling
Wanneer uw kind in dagbehandeling wordt geopereerd, is het belangrijk om ervoor te zorgen
dat u al paracetamol in huis heeft. Geef uw kind op vaste tijden paracetamol, volgens de
dosering zoals in de bijsluiter vermeld.
Als de behandelend arts aanvullende pijnmedicatie noodzakelijk vindt, dan krijgt u een recept
mee naar huis.
Meer informatie
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over anesthesie, noteer deze en stel ze
tijdens uw bezoek aan de anesthesioloog op het Pre-operatieve Spreekuur.
Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht
Telefoonnummer: 030-291 67 36
Website: www.kindenziekenhuis.nl

Maart 2019 – versie 4
ANE002

