
WIJZER VOOR OPERATIE
kinderen

UW KIND WORDT BINNENKORT GEOPEREERD
Voor een veilig verblijf in het ziekenhuis is het van belang dat u onderstaande 
wijzigingen met betrekking tot de gezondheidssituatie van uw kind zo spoedig 
mogelijk doorgeeft aan afdeling Opname,  0344-674071

• Wijzigingen in de gezondheidssituatie van uw kind sinds het bezoek aan de  
 anesthesist (bijvoorbeeld bij starten nieuwe medicatie, onder behandeling  
 van nieuwe medisch specialist, etc.)

• Een bezoek aan een buitenlands ziekenhuis na het bezoek aan de anesthesist

• Contact met een kind met een kinderziekte een week of korter voor  
 de operatie of wanneer er een kinderziekte heerst in de omgeving

• Een besmetting met de MRSA- of BRMO bacterie 
 na het bezoek aan de anesthesist

• Koorts, ontsteking of ernstige verkoudheid 
 een week of korter voor de operatie



OM DE OPERATIE VAN UW KIND ZO VEILIG MOGELIJK TE  
LATEN VERLOPEN IS HET VERDER VAN BELANG DAT:

• U het advies van de anesthesist opvolgt met betrekking tot medicijngebruik  
 op de dag van de operatie (als uw kind medicijnen gebruikt)

• Uw kind 48 uur voor de operatie niet de griepprik of een andere vaccinatie  
 krijgt. Bij vaccinatie BMR geldt een termijn van veertien dagen

• U zich aan de afspraken houdt met betrekking tot eten en drinken op de dag  
 van de operatie (zie folder: ‘u wordt geopereerd’)

• Uw kind op de dag van de operatie geen make-up, gezichtscrème of  
 bodylotion gebruikt, uw kind kunstnagels en/of nagellak verwijdert,  
 lenzen en piercings uitdoet en geen sieraden draagt

• Uw kind het operatiegebied een week voor de operatie niet onthaart

• U de medicijnen die uw kind thuis gebruikt in originele verpakking  
 meeneemt naar de afdeling waar uw kind wordt opgenomen

President Kennedylaan 1, 4002 WP  Tiel
Postbus 6024, 4000 HA  Tiel

T. 0344-674071
E. info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl
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