
Elise gaat naar het ziekenhuis  voor een operatie 

B509 - 03 2023



Je kind komt voor een operatie naar het chirurgisch dagcentrum van het az Sint-Blasius.
Dit brengt stress en onzekerheid met zich mee voor jou als ouder, maar ook voor je
kind. Kinderen kunnen zich niet voorstellen wat er in het ziekenhuis zal gebeuren.
Daarom hebben we dit voorleesboek samengesteld.

Het geeft jou de kans om samen met je kind het bezoek aan het chirurgisch
dagcentrum voor te bereiden. Zo is je kind optimaal voorbereid op de operatie. 

Achteraan het boek vind je tips en informatie voor jou als ouder. 

Veel voorleesplezier!

Beste ouder,
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In dit verhaal maak je
kennis met...
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dappere 
Elise

mama 
Els

de anesthesist
(slaapdokter)

 

verpleegkundige
Veerle

de chirurg
(operatiedokter)

onthaal-
medewerker

An



Elise mag niet ontbijten. Ze mag niets eten of drinken. Maar dat vindt Elise niet
erg, want ze is een beetje zenuwachtig en heeft niet zoveel zin om te eten.

 

Vandaag is het een speciale dag:

Elise gaat naar
het ziekenhuis 

voor een operatie. 
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Beer gaat natuurlijk ook mee naar het ziekenhuis.
Mama Els neemt een boekje mee om samen te

lezen op de kamer in het ziekenhuis.

Elise en haar mama zijn
klaar om te vertrekken.
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Elise is heel blij dat haar mama met
haar mee mag gaan.5



Mama en Elise gaan eerst bij
mevrouw An. 

An geeft Elise een
armbandje met
haar naam en
geboortedatum.
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Daarna wachten Elise en
haar mama nog even in de

wachtzaal.



Verpleegkundige Veerle komt Elise en haar
mama halen. Veerle stelt een paar vragen.
Sommige vragen kan Elise zelf beantwoorden,
bij andere moet mama even helpen.
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Daarna gaan Elise en haar mama naar de kleedhokjes. Elise krijgt een mooi
operatieschortje en sokken om aan te trekken. Mama krijgt een pakje met een kap.

Dat moet ze aantrekken om mee in de operatiezaal te gaan.
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Veerle brengt Elise en haar mama naar
een andere kamer. Elise mag op het
bed zitten en krijgt drie stickers op
haar borst. Elise krijgt ook een muts
op haar hoofd. 
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De slaapdokter komt hallo
zeggen en vertelt aan Elise en haar

mama wat er gaat gebeuren.
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Iedereen in de zaal draagt blauwe kleren,
een muts en een mondmasker. 

Dit is om proper en steriel te werken zodanig
dat Elise vrij is van andere vuile bacteriën en

ziektes. Elise mag zelf op de operatietafel
gaan liggen. Haar mama gaat naast haar op

een stoel zitten.

Als de dokters klaar zijn,
gaat de deur van 
de operatiezaal open. 

Hier staat een speciaal bed 
(de operatietafel) en machines die

de dokters nodig hebben.
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Aan haar vinger krijgt Elise een
‘toverlichtje’. Dit is om te zien
hoe goed ze ademt. 

Aan de stickers op Elises borst hangen
kabeltjes. Zo kan de dokter Elises
hartslag tijdens de operatie volgen.



Elise is klaar. Nu brengt de slaapdokter 
haar in slaap met een masker.

 Elise ademt zo een slaapmiddel in. 
Ze valt diep in slaap en merkt helemaal

niets van de operatie.

Terwijl Elise slaapt krijgt ze 
een buisje in haar hand (een infuus).
Via dit buisje kan de slaapdokter haar
de juiste geneesmiddeltjes geven.
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Na de operatie wordt Elise wakker in de
ontwaakzaal. Haar mama is bij haar. Elise voelt
zich nog een beetje slaperig. Dat komt door het
slaapmiddel dat ze kreeg. 

Ook de slaapdokter komt kijken en
vraagt hoe het met Elise gaat.

De kabeltjes zitten nog aan haar vinger
en aan de klevers op haar borst. Zo kan
Veerle zien hoe snel Elises hartje klopt. 

Ze heeft nu een ander maskertje voor haar
neus. Niet met een slaapmiddel, maar met
zuurstof. Zo kan ze beter ademen en goed
wakker worden.
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Als Elise goed wakker is, krijgt
ze een dapperheidsdiploma.

Daar is ze heel trots op!

Elise en haar mama mogen naar een
aparte kamer. Daar kan ze wat 
TV kijken en nog een beetje uitrusten. 
De operatiedokter komt langs om te
kijken of alles goed gaat met Elise. 
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Na deze spannende dag mogen
dappere Elise en haar mama naar huis.
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Terug thuis 
Je kind mag thuis een lichte maaltijd eten.

Informatie voor de ouders

Wat mag je kind nog eten vóór de ingreep? 

Eén ouder mag meekomen naar het chirurgisch dagcentrum.

Wat mag je kind nog drinken vóór de ingreep?

Vanaf 2 uur voor de ingreep mag het kind niet meer
drinken. 

Hoeveel mag je kind op dat moment drinken? 
 - 1 tot 5 jaar: tot 55 ml (1/2 klein glaasje)
 - 6 tot 12 jaar: tot 140 ml (1 klein glaasje)
 - ouder dan 12 jaar: tot 200 ml (1 groot glas)

Borstvoeding mag tot 4 uur vóór het afgesproken opname-uur. 
Na de ingreep zal de arts of verpleegkundige zeggen wanneer borstvoeding weer kan.

Operatie in de voormiddag?
Je kind mag na middernacht (24 uur) 
niets meer eten.

Operatie in de namiddag (na 13u)?
Je kind mag beschuit of yoghurt eten 
(niets anders) tot 7 uur 's morgens.
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Als ouder mag je géén eten of drinken meenemen in het chirurgisch dagcentrum.
Tijdens de ingreep van je kind kan je eventueel terecht in het restaurant in het
hoofdgebouw van ons ziekenhuis om iets te eten of te drinken.

Eten en drinken 



Kledij

   - Een pyjama is niet nodig. Trek je kind makkelijke kledij aan.
   - Je kind krijgt een schortje en anti-slip sokken om aan te trekken.
   - Laat juwelen (oorbel, ring, armband) thuis, zowel van je kind als van jezelf.
   - Als ouder/begeleider krijg je een overall om aan te trekken. 
   

Inschrijving
Je kan je kind inschrijven aan het onthaal van het chirurgisch dagcentrum. Hier krijgt hij of zij een
armbandje dat gedurende de hele opname niet mag worden uitgedaan. Breng ook de volgende
documenten mee: 
   - Kids-ID
   - vragenlijst ingevuld door huisarts en/of kinderarts
   - door jezelf ingevuld geel inlichtingenformulier
   - bewijs van verzekering

Vraag bij inschrijving aan het onthaal ook naar de documenten die je nodig hebt voor school,
werk, ... De arts zal deze invullen. Jullie krijgen ze voor het verlaten van het ziekenhuis.
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In de ontwaakzaal
Terwijl je kind ontwaakt mag je aan het bed zitten. Wakker worden na een operatie kan een raar
gevoel geven voor je kind. Hij of zij kan vochtige of draaiende oogjes hebben. Dit is normaal, het is
een effect van de slaapmedicatie en gaat na een tijdje voorbij. Stel je kind gerust.
Opgelet: GSM-gebruik op de ontwaakzaal is niet toegestaan.

De nazorg 
In de nazorg komt de verpleegkundige langs om je kind te helpen bij de eerste keer opstaan, naar
toilet gaan, ... Je kind mag nu ook een beetje drinken. De arts komt langs met informatie over hoe
de ingreep verlopen is en over de eventuele medicatie thuis. Op dit moment geeft de arts je ook
de door jou gevraagde attesten.

Medicatie en pijnstilling
Wanneer je kind medicatie moet nemen na         
de operatie, dan krijg je alle informatie en         
 de nodige voorschriften vooraleer je terug
naar huis gaat. Je zal ook informatie ontvangen
over eventuele medicatie tegen pijn.

Terug thuis
Wanneer je terug thuis bent, mag je kind
opnieuw drinken en iets licht eten 
(een boterham, yoghurt, een banaan, ...).

Heb je vragen of zorgen? Bel naar de dienst
nazorg op 052 25 22 07 of naar je huisarts.
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Je kan parkeren in de
ondergrondse parking aan 
de ingang van het chirurgisch
dagcentrum. Er is ook 
een kiss & ride zone. 
Parkeren is gratis de eerste
30 minuten, daarna is ze
betalend.

hoofdinrit

kiss & ride zone

ondergrondse parking 

onthaal 
chirurgisch
dagcentrum

Parkeren
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Algemeen ziekenhuis Sint-Blasius

Campus Dendermonde     Campus Zele
Kroonveldlaan 50                Koevliet 6
9200 Dendermonde           9240 Zele
T. 052 25 20 11                   T. 052 45 64 00

Medisch diensthoofd chirurgisch dagcentrum: 
dr. P. Natens en dr. K. Persyn (adjunct)

hoofdverpleegkundige: mevr. Cindy Bellens

adjunct-hoofdverpleegkundige: mevr. Katrien De Vriendt 

Voor vragen over je dagopname: 
onthaal chirurgisch dagcentrum: 052 25 22 00

Voor algemene vragen over je opname: 
dienst opnameplanning: 052 25 25 74

Bekijk je het voorleesboekje graag digitaal? 
Scan deze QR-code.


