Patiëntinformatie

Als je voor je amandelen een dagje naar
het ziekenhuis gaat
Wat je moet weten voor je operatie

Als je voor je amandelen een dagje naar het ziekenhuis moet, gaat je papa of mama of een begeleider
mee. Je mag je knuffelbeest of je pop ook meenemen.
Je mag op die dag niet eten of drinken. Dat is niet zo leuk. Als de dokter de amandelen eruit gehaald
heeft, mag je gauw weer een beetje drinken.

In het ziekenhuis
Als je in het ziekenhuis komt, loop je met
mama of papa naar het Chirurgisch
Dagcentrum. Daar zijn nog meer kinderen die
ook geopereerd moeten worden. Soms moet je
even wachten tot een verpleegkundige je
komt halen. Dan ga je samen met papa of
mama naar de kamer. Je kunt meer informatie
vinden over het Chirurgisch Dagcentrum op de
website www.kinderwebsite.mumc.nl.

Op de kamer
Je krijgt een blauw jasje aan en een armbandje
met je naam erop. Daarna krijg je een
thermometer in je oor om te kijken of je koorts
hebt. Je mag ook nog op de weegschaal staan.

Naar de operatiekamer
Het bed waarin je ligt, heeft wieltjes. Als je
naar de operatiekamer gaat, kun je lekker
blijven liggen. De verpleegkundige rijdt je door
de gang. Ook papa of mama loopt mee.

Op de operatiekamer
In de operatiekamer hebben alle mensen
blauwe kleren aan. Ze hebben ook gekleurde
hoedjes op en doekjes voor hun mond. Je papa
of mama heeft een blauwe overall aan. Jij
krijgt een kapje voor je mond waarin je moet
zuchten en valt lekker in slaap. De dokter gaat
je dan helpen en omdat je slaapt, voel je er
niets van. Papa en mama wachten op jou tot je
terug komt.

Naar huis
Je wordt weer wakker in een zaal waar nog
andere kinderen liggen. Mama of papa komt je
daar halen. Je gaat terug naar de kamer. Al heel
vlug mag je wat drinken of een waterijsje eten.
Dat doet wel een beetje pijn, maar als je vaak
drinkt, is je keel heel vlug weer beter. Je rust
dan nog even uit en als je helemaal wakker
bent, mag je met papa of mama mee naar huis.

Contact

Websites

Als u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebt, kunt u contact opnemen met het
chirurgisch dagcentrum.

• www.mumc.nl
• www.kinderwebsite.mumc.nl
• www.gezondidee.mumc.nl

Chirurgisch dagcentrum
043-387 24 00
Pedagogische zorg
043-3875157
E-mailadres
pedagogischteam@mumc.nl
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