
  

Welkom met uw kind op de 

afdeling ODZ 
 
Locatie Zwijndrecht 

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer 

ziekenhuis op de afdeling ODZ, locatie Zwijndrecht. De afkorting 

ODZ staat voor Operatieafdeling Dagbehandeling Zwijndrecht. 

 

In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de opname, 

de opname zelf, de gang van zaken op de afdeling ODZ en het 

ontslag. U kunt de informatie uit deze folder gebruiken om uw kind 

op uw eigen manier voor te bereiden op de opname en de 

behandeling. 

 

De dag voor de operatie 

Eén werkdag voor de opname belt u tussen 15.00 - 16.00 uur met 

de afdeling ODZ, tel. (078) 654 26 97. U krijgt dan te horen hoe laat 

uw kind op de dag van opname verwacht wordt. 

Als uw kind op maandag wordt opgenomen, dan belt u de vrijdag 

daarvoor.  

 

 

Voorbereidingen op de operatie 
 

Het is belangrijk dat uw kind niet ziek is en geen koorts heeft als het 

geopereerd wordt. Als uw kind warm aanvoelt of niet lekker is op de 

dag vóór of de dag van de operatie, adviseren we u om thuis de 

temperatuur van uw kind te meten.  

 

Als uw kind een temperatuur heeft boven de 38,5°C op de dag van 

de operatie, neemt u contact op met afdeling ODZ. Zij zijn vanaf 

07.00 uur bereikbaar. 

Ook als uw kind overgeeft en/of diarree heeft, moet u contact 

opnemen met de afdeling ODZ. 

 



 2 

Nuchter 

Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. U leest de regels over  

nuchter zijn in de folder ‘Anesthesie en pre-operatieve screening bij 

kinderen’.  

 

Roken 

Als uw kind rookt, dan mag uw kind op de avond voor de operatie 

vanaf  24.00 uur niet meer roken. De luchtwegen van rokers zijn 

vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. 

Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. 

 

Persoonlijke bezittingen 

Voor de operatie mag uw kind geen sieraden zoals een horloge, 

oorbellen, piercings, ringen en armbanden dragen. Ook mag hij/zij 

geen géén make-up, géén nagellak en géén gekleurde kunstnagels 

dragen. Als uw kind gekleurde kunstnagels draagt, moet er één 

kunstnagel per hand verwijderd worden.  

 

Het is beter om kostbaarheden thuis te laten. Als uw kind een bril, 

hoortoestellen of een pruik draagt, dan doet u deze af op het 

moment dat uw kind de anesthesie heeft gekregen. U neemt deze 

zelf mee naar de wachtruimte. Als uw kind contactlenzen draagt 

moet hij/zij deze uitdoen zodra uw kind naar de operatiekamer 

gebracht wordt.   

 

Wat neemt u mee? 

Als uw kind voor opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan het 

volgende mee: 

 Een pyjama (geen nachtjapon of onesie).  

 Een extra pyjama of makkelijke kleding. 

 Extra ondergoed. 

 Een knuffel. 

 Pantoffels of slippers. 
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 Eventueel medicijnen die uw kind gebruikt, in de originele 

verpakking. 

 

Broertjes en zusjes 

Broertjes of zusjes mag u niet meenemen naar het ziekenhuis.  
 

Bezoek 

Kijk voor de huidige bezoekregels op www.asz.nl 
  

 

De opname 
 

We raden ouders aan om op de dag van de operatie goed te 

ontbijten. Door bijvoorbeeld de spanning of door de niet-alledaagse 

omstandigheden kunt u flauw vallen. Ontbijten vermindert de kans 

dat u flauwvalt.  

  

Het is belangrijk om uw kind te douchen voordat u naar het 

ziekenhuis komt. Uw kind mag na het douchen geen bodylotion of 

bodymilk gebruiken.  

 

Op het afgesproken tijdstip melden u en uw kind zich bij de balie van 

de afdeling ODZ. De verpleegkundige brengt u en uw kind naar het 

bed op de kamer. 

 

De verpleegkundige stelt u nog een aantal vragen over het nuchter 

zijn en eventueel medicijngebruik. U mag zelf ook uw vragen stellen.  

 

Vervolgens vraagt de verpleegkundige u om uw kind een pyjama 

aan te doen. Uw kind mag een rompertje of hemd dragen onder de 

pyjama. Uw kind krijgt een naambandje om.  

 

Uw kind mag op de operatiekamer zijn/haar eigen pyjama 

aanhouden. Let op: geen nachtjapon of onesie.  

http://www.asz.nl/
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Een knuffel mag mee. Soms krijgt uw kind een pijnstiller. Dit kan een 

tablet zijn die met een slokje water ingenomen mag worden of een 

zetpil. Dit is afhankelijk van de leeftijd. 

 

Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer. De 

vepleegkundige brengt u en uw kind naar de wachtruimte voor de 

operatiekamer. Een pedagogisch medewerker brengt u en uw kind 

naar de operatiekamer. U mag bij uw kind blijven totdat uw kind 

slaapt. 

 

Gebruik mobiele telefoon 

Op de gang mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Houdt u hierbij 

wel rekening met anderen. 

Op de operatiekamer mag uw mobiele telefoon niet gebruiken.  

 

Drinken  

Voor u is er koffie of thee.  

 

 

De operatie 
 

Op de operatiekamer 

Kinderen onder de 10 jaar gaan meestal met een kapje onder 

narcose. Kinderen boven de 10 jaar kunnen ook via een 

infuusnaaldje in de arm onder narcose gebracht worden. Op de 

voorbereidingskamer wordt dit infuusnaaldje ingebracht.  

Via dit naaldje kunnen zo nodig ook extra medicijnen worden 

toegediend.  
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Na de operatie 
 

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Dit is een 

ruimte waar uw kind onder toezicht bijkomt van de narcose. Eén van 

de ouders mag bij uw kind zijn tot het wakker is.  

Als alle controles goed zijn mag uw kind terug naar de afdeling 

ODZ. 

 

De behandelend specialist komt na de operatie nog bij uw kind 

langs. Heeft u na de operatie van uw kind nog vragen dan kunt u 

deze aan de behandelend specialist of aan de verpleegkundige 

stellen.  

 

Het kan voorkomen dat de behandelend specialist of de assistent 

het nodig vindt dat uw kind langer dan een dag in het ziekenhuis 

blijft. Dan wordt uw kind overgeplaatst naar de kinderafdeling van 

locatie Dordwijk. 

 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
 

Als alles goed verloopt mag uw kind na een paar uur het ziekenhuis 

weer verlaten.  

 

Vervoer naar huis 

We adviseren u om voor de opname al te regelen dat iemand u en 

uw kind komt ophalen als u het ziekenhuis weer mag verlaten. Na 

de operatie kan uw kind zich nog niet lekker voelen. Daarom wordt 

het vervoer met fiets, brommer of openbaar vervoer sterk afgeraden.  
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Complicaties  

De eerste 24 uur na de operatie raden wij u aan om uw kind niet 

alleen thuis te laten omdat er mogelijk complicaties kunnen 

ontstaan. 

 

Als er complicaties ontstaan, dan belt u van maandag tot en met 

vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek waar uw kind 

onder behandeling is.  

 

’s Avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende 

Hulp van locatie Dordwijk tel. (078) 652 32 10. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het leven van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar 

de afdeling ODZ, tel. (078) 654 26 97. We zijn graag bereid om uw 

vragen te beantwoorden.  

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asz.nl/foldertest/


  

 

Albert Schweitzer ziekenhuis 

mei 2023 

pavo 1004 


