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Inleiding 

Omdat we de kwaliteit van zorg voor uw kind zo hoog mogelijk willen 
houden, heeft het recht op een maximale pijnbestrijding of op het 
voorkomen van pijn. 
 
Om uw kind minder pijn te laten ervaren tijdens een onderzoek of 
behandeling, kunnen we gebruikmaken van een lichte verdoving: 
Kalinox®. Dit is een pijnstillend gas dat wordt ingeademd via een 
maskertje. Uw kind blijft bij bewustzijn en u kunt er ook tegen blijven 
praten.  
 
De voordelen van Kalinox® voor uw kind: 

 pijn en angst worden verminderd tijdens de medisch/ 
verpleegkundige handeling; 

 angstreacties voor herhaaldelijke medisch/verpleegkundige 
handelingen worden voorkomen. 

 
De arts en de verpleegkundige leggen u de procedure stap voor stap uit. 
Als uw kind 5 minuten na de start van het toedienen van het gas niet 
rustig wordt, dan stoppen we de procedure. Deze folder zet alle info nog 
eens kort en bondig op een rijtje. 

Wat kunt u doen als ouder? 

U mag als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek of de behandeling, 
tenzij u zwanger bent. Tijdens het onderzoek kunt u mee zorgen voor uw 
kind. Het zal zich beter voelen wanneer u in de buurt bent en u weet ook 
het best hoe u uw kind kunt afleiden tijdens het onderzoek. 

Voorbereiding 

De verpleegkundige zal vooraf uw kind leren hoe het goed kan blazen in 
het masker. 
Om te voorkomen dat uw kind het onderzoek bewust beleeft en om het 
effect van Kalinox® zo groot mogelijk te maken, starten we onze 
handeling pas nadat uw kind het gas 3 minuten ingeademd heeft. De 
verpleegkundige begeleidt u en uw kind bij elke stap. 
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Uit veiligheid leggen we uw kind aan een monitor. Zo kunnen we alles 
goed opvolgen. 

Uitvoering 

Nadat uw kind het gas 3 minuten heeft ingeademd, start het onderzoek 
of de behandeling. U kunt de hele tijd rustig blijven praten tegen uw kind. 
De verpleegkundige blijft uw kind observeren op eventuele tekenen van 
pijn. 
 
Volgende effecten van het gas kunt u opmerken bij uw kind, maar ze 
hoeven niet noodzakelijk op te treden: 

 ontspanning; 
 soms lachaanvallen; 
 verminderde gevoeligheid (een kind voelt soms de prik, maar 

ervaart het niet als onaangenaam); 
 geheugenverlies van het onderzoek zelf; 
 uw kind kan u horen, maar het lijkt voor hem/ haar alsof u in de 

kamer ernaast staat. 
 
Meteen na het onderzoek stoppen we de toediening van Kalinox®.  

Nazorg 

Na 5 minuten stoppen we de monitor. De effecten van het gas zijn dan 
immers uitgewerkt. Uw kind reageert dan opnieuw zoals voordien. 
We laten uw kind niet alleen of we zorgen ervoor dat de hekken van het 
bed gesloten zijn. Nadien laten we uw kind even rechtop zitten alvorens 
het te laten rechtstaan. Uw kind mag onmiddellijk eten en de activiteiten 
hervatten.  

Tot slot 

Hebt u nog vragen na het lezen van deze folder? Aarzel dan niet om uw 
arts of verpleegkundige aan te spreken. 
 
 
Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cb205385-2e48-4616-bfbf-4d90636c6d57
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is 
echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de 
raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of 
onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk. 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a1eef9b5-b27f-4082-b30e-f3b8857bccda
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5e4d8223-6f55-4c3b-bd02-1d3e7c490b86
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