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Inleiding
Uw kind heeft zich aangemeld op de afdeling spoed (acute opvang) en
de behandelende arts heeft besloten dat het noodzakelijk is om uw kind
te behandelen onder narcose.
Een ingreep onder narcose is zowel voor het kind, als voor de ouder,
een ingrijpende gebeurtenis. Zeker nu de ingreep ongepland plaatsvindt.
Daarom willen we u met deze brochure graag informeren over en
voorbereiden op het verloop van de spoedafdeling naar de
operatiekamer.
Deze brochure bevat geen informatie over de ingreep die zal worden
uitgevoerd. Deze informatie krijgt u van de behandelende arts. Voor de
operatie komt hij bij uw kind langs en zal hij u meer uitleg geven over de
ingreep die noodzakelijk is voor de behandeling van uw kind. Aarzel niet
om bijkomende vragen te stellen aan onze verpleegkundige.

Administratie
Inschrijving
Uw kind is ingeschreven via spoed voor spoedopname. Zodra een
ingreep wordt gepland, zal uw kind automatisch voor verblijvende
opname worden ingeschreven. De secretaresse zal u vragen naar uw
kamerkeuze. Afhankelijk van de aard van de ingreep en het tijdstip
waarop de ingreep plaatsvindt, wordt uw kind na de operatie verder
geobserveerd in het kinderdagziekenhuis, of indien nodig opgenomen op
de kinderafdeling.

Toestemming narcose
De behandelende anesthesist moet toestemming krijgen van een ouder
of voogd om het kind onder narcose te brengen. Deze toestemming is
zeer belangrijk en steeds nodig!
Men zal u vragen om een preoperatief dossier in te vullen. Dit is een
algemene vragenlijst voor de arts met belangrijke informatie over uw
kind. Gekende ALLERGIEËN moet u zeker vermelden. Maar ook de
huidige medicatielijst, of uw kind recent pijnmedicatie heeft ingenomen,
sinds wanneer uw kind nuchter is,… is zeer belangrijke informatie in het
belang van de behandeling van uw kind.
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Hebt u een bloedgroep- en/of vaccinatiekaart van uw kind, dan mag u
die mee toevoegen.

Verzekeringsformulieren
Informeer zo snel mogelijk (dit mag ook na de ingreep want een
spoedingreep verloopt vaak snel) welke formulieren u moet bezorgen
aan de behandelende arts. Overhandig deze aan de arts of vraag advies
aan de verpleegkundige.

Voorbereiding spoedingreep onder narcose
Spoedingreep
 Invullen preoperatief dossier. Als er iets onduidelijk is, aarzel niet om
vragen te stellen.
 Er wordt een identificatiebandje om de pols van uw kind gedaan!
 Uw kind krijgt een operatiehemdje.
 De verpleegkundige geeft u informatie over het verloop van de
ingreep, het tijdstip, of de ouder het kind mee mag begeleiden,…
Kijk voor deze informatie ook in het fotoboekje. Dit boekje bereidt u en
uw kind visueel (aan de hand van foto’s) voor op wat er gaat
gebeuren. Op deze manier proberen wij u en uw kind zo goed
mogelijk voor te bereiden en gerust te stellen.
 Als het nodig blijkt, krijgt uw kind voor de ingreep al een infuus en
wordt er bloed afgenomen. Indien nodig en mogelijk krijgt uw kind via
dit infuus pijnmedicatie. Soms wordt er door de behandelende arts
ook andere medicatie (bv. antibiotica) via intraveneuze weg (= via de
ader) voorgeschreven. Als u weet heb van ALLERGIEËN bij uw
kind, verwittig dan steeds de arts of verpleegkundige voor de
toediening van de medicatie!!
 Als uw kind heel onrustig is, kan er vooraf medicatie worden gegeven
waarvan uw kind rustig wordt (premedicatie). Dit gebeurt steeds in
overleg met de anesthesist. De medicatie wordt toegediend in de
vorm van een suppo of een siroopje.
 De secretaresse vraagt u naar uw kamerkeuze en regelt voor uw kind
een kamer waar het na de operatie zal verblijven tot herstel.
 Uw kind verblijft voor de ingreep op de spoedafdeling (acute opvang).
Een verpleegkundige gaat samen met u en uw kind mee naar het
operatiekwartier. Per uitzondering (als de wachttijd te lang is) kan het
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zijn dat uw kind voor de ingreep naar de kinderafdeling wordt
gebracht.
o Eén ouder kan indien gewenst mee naar het operatiekwartier
tot het kind in slaap is gebracht. Dit is enkel toegelaten tot
16.30 uur. Sowieso wordt dit altijd vooraf besproken met de
behandelende anesthesist die bepaalt of dit praktisch mogelijk
is.
Soms gebeurt het dat we het verzoek van een ouder om bij het
kind te blijven tot het in slaap is, moeten weigeren. Dit wanneer
blijkt dat het voor het operatiekwartier onmogelijk is, gezien het
gaat om een ongeplande ingreep. Weet dat elke beslissing
steeds wordt genomen in het belang van uw kind. Wij hopen
hiervoor dan ook op uw begrip.
Het is wel altijd mogelijk om met uw kind mee te lopen tot aan
het operatiekwartier en daar kort afscheid te nemen. In het
operatiekwartier is er een wachtruimte waar u mag
plaatsnemen. Zodra uw kind op de ontwaakkamer (recovery) is,
zal de operatieverpleegkundige u verwittigen en mag u bij uw
kind aanwezig zijn. Dit uiteraard in functie van de
mogelijkheden van het operatiekwartier.
o De verpleegkundige van de kinderafdeling of het
kinderdagziekenhuis komt u en uw kind ophalen en begeleidt
jullie naar de kamer. Op de afdeling krijgt u meer informatie
over het verdere verloop van de opname.

In de operatiekamer
 In de operatiekamer krijgt uw kind plakkers op de borst om de
hartslag te meten en een knijpertje om de vinger om het
zuurstofgehalte in het bloed te meten. De bloeddruk wordt om de arm
gemeten.
 Het starten van de narcose gebeurt meestal door het plaatsen van
een doorzichtig maskertje op de mond en de neus.
 Vaak gebeurt het dat uw kind onwillekeurige bewegingen maakt
tijdens het starten van de narcose. Dit is normaal.
 Soms is het nodig om de narcose bij uw kind toe te dienen via een
infuus in plaats van een maskertje.
 Als de operatie voorbij is, wordt uw kind naar de ontwaakkamer
(recovery) gebracht. De begeleidende ouder mag bij het kind blijven.
Sommige kinderen kunnen heel onrustig wakker worden.
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 Als uw kind voldoende wakker is, wordt het naar de kamer gebracht.
 Op de kamer krijgt u meer informatie over het verdere verblijf.

Terug naar huis
Afhankelijk van de aard van de ingreep en het tijdstip dat de ingreep
plaatsvindt, zal uw kind al dan niet overnachten in het ziekenhuis. Een
overnachting vindt altijd plaats op de kinderafdeling. U hebt ook de
mogelijkheid om samen met uw kind te overnachten. Meer informatie
over het verdere verloop van de opname krijgt u op de kinderafdeling.

Ombudsdienst
Ook al stellen we alles in het werk om u zo goed mogelijk te helpen, er
kan altijd iets mislopen. Bij de ombudsdienst kunt u terecht als u klachten
hebt of als u in het ziekenhuis vervelende ervaringen hebt meegemaakt.
Ook ideeën om de werking in het ziekenhuis te verbeteren, zijn natuurlijk
altijd welkom. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook het ziekenhuis
en andere patiënten die na u komen.
U kunt op verschillende manieren contact nemen met de ombudsdienst:
 Stuur een mail naar ombudsdienst@azturnhout.be
 Vul het klachtenformulier in dat u kunt verkrijgen aan het onthaal en
stuur dit naar onderstaand adres.
 Schrijf een brief naar:
AZ Turnhout
Ombudsdienst t.a.v. Mariette Konings
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
 Maak telefonisch een afspraak voor een persoonlijk gesprek, op het
nummer 014 44 41 25. Als de ombudsvrouw niet aanwezig is, kunt u
een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
De ombudsvrouw behandelt uw vraag of klacht steeds vertrouwelijk en is
gebonden aan het beroepsgeheim. Ze neemt bij de behandeling van
klachten een neutrale houding aan, onafhankelijk van het ziekenhuis.
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Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan
kunt u terecht bij uw behandelende arts of de verpleegkundigen. Wij
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt bij deze
onverwachte ingreep. Uiteraard wensen wij u en uw kind een
aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een
spoedig herstel.
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