Patiënteninformatie

Richtlijnen na operatieve ingreep
(kind)
De eerste dag(en) na de behandeling
Uw kind heeft een ingreep ondergaan. Door de
narcose is het verstandig uw kind rustig aan te
laten doen de eerste 24 uur na de operatie.
Overleg met de behandelend specialist
wanneer uw kind weer mag douchen en in bad
kan.

Complicaties
Enige verhoging bij uw kind is normaal. Maar
als uw kind niet drinkt en koorts krijgt van
meer dan 38,5 °C moet u contact opnemen
met het ziekenhuis. Als er thuis andere
problemen optreden, kunt u altijd contact
opnemen met het ziekenhuis.

Pijn
Het is belangrijk dat u de voorgeschreven
pijnstilling aan uw kind geeft. De pijnstilling
zorgt er voor dat uw kind zich prettig voelt en
het bevordert het genezingsproces.

Controle
Overleg met uw specialist over een eventuele
controle afspraak.
Vragen en problemen
De Kinderdagverpleging is overdag bereikbaar
via telefoonnummer: 020 – 755 7116.
De Kinderafdeling is overdag bereikbaar via
telefoonnummer: 020 - 755 7103.
's Avonds en 's nachts kunt u het ziekenhuis
bereiken via 020 – 755 7000. Vraag dan naar
de dienstdoende hoofdverpleegkundige.

Geef beslist geen Aspirine of Chefarine. Na de
eerste drie dagen kunt u Paracetamol geven
op geleide van pijn, echter nooit meer dan
voorgeschreven.
Herstelperiode
Uw kind heeft tijd nodig om te herstellen. U
kunt zelf het beste beoordelen hoe snel het
herstelt en wat het wel en niet kan. Wanneer
uw kind zich goed voelt kan het weer naar
buiten. Overleg met de behandelend specialist
wanneer uw kind weer naar school/crèche
mag. Het is verstandig om het de eerste
veertien dagen niet mee te laten doen met
gymnastiek of activiteiten zoals fietsen,
skaten, etc. Ook is het niet verstandig om uw
kind te laten blazen (ballon of
blaasinstrument). Dit om druk op de buikwand
te voorkomen.
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Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat
graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via
voorlichting@zha.nl.

www.ziekenhuisamstelland.nl
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