
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

OPNAME EN OPERATIE 
IN HET ZIEKENHUIS 
klinische behandeling
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De KNO-arts heeft met u afgesproken dat uw kind een klinische behandeling 
moet ondergaan onder narcose. In deze folder leest u welke maatregelen u 
moet treffen en hoe de opname verloopt. Lees deze folder goed door.

WELKE MEDICIJNEN MAG UW KIND NIET GEBRUIKEN VOOR DE 
OPERATIE?
Een week voor de operatie mag uw kind geen acetylsalicylzuur (zoals Sinas-
pril®, aspirine en vele andere middelen tegen pijn en/of koorts waarin acetyl-
salicylzuur zit) nemen. Deze medicijnen verhogen de kans op een bloeding na 
de operatie. Gebruikt uw kind andere medicijnen waarover u twijfelt, overleg 
dan met de kinderafdeling van het ziekenhuis of de KNO polikliniekassistente.

HOE KUNT U VOORKOMEN DAT DE OPERATIE OP HET LAATSTE 
MOMENT NIET KAN DOORGAAN?

• De operatie kan niet doorgaan als uw kind ziek is. Dit is voor de  
veiligheid van het kind. Om de kans op ziekte zo klein mogelijk te  
houden, kunt u de volgende maatregelen treffen:

• Zorg ervoor dat uw kind drie weken voor de ingreep geen contact heeft 
met kinderen die een kinderziekte hebben, zoals rode hond, waterpokken, 
mazelen of de bof. Hierdoor verkleint u de kans op besmetting. Ook moet u 
contact vermijden met familieleden en vriendjes van zieke kinderen. 

• Heeft uw kind toch koorts of een hoest een week voor de operatie? Neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op met de kinderafdeling van het zieken-
huis of de polikliniek KNO in Tiel of Culemborg.

• Neem op de ochtend van de operatie thuis nog even de temperatuur op 
van uw kind. Want als uw kind koorts heeft, kan de operatie niet doorgaan. 
Heeft uw kind een temperatuur boven de 37,8 °C? Meet dan na een half uur 
nog een keer de temperatuur. Is deze dan nog steeds boven de 37,8 °C? Dan 
moet u de kinderafdeling bellen.

• Twijfelt u? Neem dan contact op met de polikliniek KNO om te  
overleggen of de operatie kan doorgaan.

DE KINDERAFDELING
Op de kinderafdeling worden kinderen opgenomen van 0 tot en met 21 jaar. 
De afdeling is verdeeld in een baby-couveuse-unit, een zalen-unit en een 
boxen-unit. Waarschijnlijk komt uw kind op de zalen-unit. Een zaal is een 
kamer waar 5 à 6 kinderen liggen. De kinderen liggen zoveel mogelijk bij 
leeftijdsgenoten op zaal.
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SPEELKAMER
Op de kinderafdeling is een speelkamer waar ook een spelleidster werkt. Hier 
kunnen de kinderen van 08.00 tot 16.00 uur spelen. Tieners zijn welkom voor 
een gezellig praatje en/of een spelletje.

WAT NEEMT U MEE NAAR HET ZIEKENHUIS?
Als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u het volgende 
meenemen:

• Pyjama’s, ondergoed en toiletspullen. Ook mag u een lievelingsknuffel, favo-
riet speelgoed en iets te lezen meenemen. 

• Voor uzelf kunt u een boek, een spelletje of iets dergelijks meenemen.

SLAPEN BIJ UW KIND
Bij jonge kinderen mag tijdens de opname één van de ouders blijven slapen 
(inroomen). Er wordt dan een bed naast het bed van uw kind gezet. Van het 
ziekenhuis krijgt u een ontbijt. De andere maaltijden zijn voor eigen rekening. 
U kunt bijvoorbeeld eten in het restaurant van het ziekenhuis. Als uw kind 
gewend is aan de afdeling en het (verplegend) personeel, bouwen we vaak het 
inroomen af. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 

UW KIND MOET NUCHTER ZIJN VOOR DE INGREEP
Op de dag van de behandeling moet uw kind nuchter blijven vanaf 24.00 uur 
’s nachts. Dit betekent dat uw kind vanaf middernacht niets meer mag eten of 
drinken, ook geen water. Een lege maag voorkomt dat de maaginhoud bij een 
lichte narcose per ongeluk in de longen terechtkomt.

DE INGREEP
• Eén van de ouders mag bij het kind op de operatieafdeling blijven totdat de 

verdoving werkt en het kind slaapt. Behalve als uw kind jonger dan negen 
maanden is of ouder dan zestien jaar. Dan moet u afscheid nemen voor de 
deur van de operatieafdeling.

• Na het afscheid kunt u op de kinderafdeling wachten tot na de operatie. 
Als u liever niet wilt wachten in het ziekenhuis, kunt u ook naar huis gaan. 
Overleg dit wel met de verpleegkundige. 
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NA DE BEHANDELING
• Na de behandeling komt uw kind terug op de kinderafdeling. Hier krijgt u 

verdere informatie.
• Als uw kind naar huis mag, wordt met u afgesproken of en zo ja wanneer uw 

kind voor een controle moet terugkomen.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De 
medewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie. U kunt 
ook vooraf langskomen om de afdeling te bekijken. Belt u wel even voor een 
afspraak.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 0344-674058 

van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30-12.00 en ‘s middags 
van 13.00-16.30 uur. 

Buiten de kantooruren neemt u contact op met de dienstdoende huisarts. 

AFDELING KIND EN JEUGDZORG B5 
 0344-674671
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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