Welkom met uw kind op de
afdeling ODZ
Locatie Zwijndrecht

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

Inleiding
Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer
ziekenhuis op de afdeling ODZ van locatie Zwijndrecht. De afkorting
ODZ staat voor Operatieafdeling Dagbehandeling Zwijndrecht.
Deze afdeling bevindt zich op de eerste etage.
In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de opname,
de opname zelf, de gang van zaken op de afdeling Dagbehandeling
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 uw kind
thuis te temperaturen.
Als uw kind een temperatuur heeft boven de 38,5°C op de dag van
de operatie, is het beter dat u de operatie afbelt. U kunt daarvoor
vanaf 07.00 uur bellen naar de afdeling Dagbehandeling.
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Als uw kind overgeeft en/of diarree heeft is het ook beter om de
operatie uit te stellen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe
datum gepland.
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.
Nuchter zijn
Tenzij de anesthesioloog iets anders afspreekt, gelden de volgende
regels:
Kinderen vanaf 6 maanden
 Tot 6 uur voor de operatie mag uw kind een lichte maaltijd* of
sondevoeding nemen.
 Tot 2 uur voor de operatie mag uw kind heldere vloeistoffen
drinken, zoals water, siroop, vruchtensappen zonder pulp of
vruchtvlees, thee zonder melk. Uw kind mag maximaal 200 ml
drinken.
De verpleegkundige geeft u telefonisch nog exact de tijd van dit
drinken door, als u belt voor de opnametijd.
* Een lichte maaltijd is brood (niet meer dan één boterham),
crackers of beschuit met zoet beleg en melkproducten zoals
borstvoeding, melk of pap.
Kauwgum kauwen mag uiterlijk tot 2 uur voor de operatie.
Medicijngebruik
Als uw kind medicijnen gebruikt die aspirine bevatten of andere
bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet hij/zij hier voor de
operatie mee stoppen. De anesthesioloog bespreekt tijdens de preoperatieve screening wanneer uw kind hiermee moet stoppen.
Aspirine werkt namelijk bloedverdunnend.
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Bloedverdunnende medicijnen kunnen een grotere kans op
nabloedingen geven. Twijfelt u of de pijnstillers die u geeft aspirine
bevatten? Vraag dan advies aan uw arts of bij de apotheek. U kunt
uw kind eventueel wel paracetamol geven, als hij/zij pijn heeft. Op
de ochtend voor de operatie mag u uw kind geen paracetamol meer
geven omdat deze pijnstiller bij de pré-medicatie gegeven wordt.
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.
Kleding en persoonlijke bezittingen
Meestal mag uw kind op de operatiekamer van de ODZ een eigen
pyjama dragen. Liever geen nachtjapon of onesie (pyjama uit
één stuk).
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.
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 en neemt u deze
zelf mee. 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 (een extra pyjama of makkelijke kleding en
ondergoed zijn aan te raden).
 Eventueel een knuffel.
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Pantoffels of slippers.
Eventueel medicijnen die uw kind gebruikt, in de originele
verpakking.
Vanwege de drukte kunt u eventuele broertjes of zusjes die
niet geopereerd worden beter niet meenemen naar het
ziekenhuis.

De opname
In verband met de hygiëne is het 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.
Uw kind mag op de operatiekamer zijn/haar eigen pyjama aan. Een
eventuele knuffel mag uiteraard mee. Uw kind krijgt enige tijd
voordat het aan de beurt is, rectaal (via de billen) of oraal (via de
mond) een pijnstiller en/of een slaapmiddel toegediend. Eén van de
ouders mag mee naar de operatiekamer. U mag bij uw kind blijven
tot het moment dat uw kind slaapt.
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
operatiekamer wordt dit infuusnaaldje ingebracht.
Via dit naaldje kunnen zo nodig ook extra medicijnen worden
toegediend. Bij sommige operaties krijgen kinderen een
infuusnaaldje. Dit naaldje wordt ingebracht als uw kind onder
narcose is.
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Na de operatie
Na de operatie gaat uw kind naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Dit is een ruimte waar uw kind onder toezicht van de
narcose bijkomt. Eén van de ouders mag bij het kind zijn tot het
wakker is.
Als de anesthesioloog hiervoor toestemming geeft worden u en uw
kind naar de afdeling ODZ teruggebracht.
Meestal komt de behandelend specialist of de assistent nog bij uw
kind langs. Hij beoordeelt dan de lichamelijke gesteldheid van uw
kind na de behandeling.
Heeft u na de operatie van uw kind nog vragen dan kunt u die aan
de behandelend specialist stellen of aan de verpleegkundige.
Op de afdeling staat koffie en thee voor de ouder(s). Dit kunt u zelf
inschenken, wanneer uw kind terug is op de afdeling.
Het kan voorkomen dat de behandelend specialist of de assistent
het nodig vindt dat uw kind langer dan 1 dag onder medische en
verpleegkundige zorg blijft. Dan wordt uw kind overgeplaatst naar de
kinderafdeling van locatie Dordwijk.

Ontslag uit het ziekenhuis
Als alles naar wens verloopt, kunnen u en uw kind na enkele uren
naar huis. De secretaresse van de afdeling Dagbehandeling maakt
voor uw kind een belafspraak voor controle op de polikliniek.
De eerste 24 uur na de operatie is het raadzaam dat u uw kind niet
alleen thuis laat in verband met mogelijke complicaties.
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Als er complicaties optreden, kunt u van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00-16.30 uur bellen 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/
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