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Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het verwijderen van de keelaman-
delen. Meestal wordt tegelijkertijd ook de neusamandel verwijderd bij deze 
operatie. In deze folder leest u over deze operatie en hoe u uw kind hierop 
kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u 
heeft met uw arts. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek 
KNO als u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

VOORBEREIDING OP DE OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

MEDICIJNGEBRUIK
• Gebruikt uw kind aspirine? Daarin zit acetylsalicylzuur. Het is belangrijk dat 

u dit vooraf meldt. Het gebruik van acetylsalicylzuur geeft een verhoogde 
kans op nabloedingen. Acetylsalicylzuur zit ook in veel andere medicijnen. 
Dit staat meestal op de verpakking. Uw arts bespreekt met u wat u moet 
doen met deze medicijnen en de operatie.  

• Gebruikt uw kind andere medicijnen waarover u twijfelt? Bespreek dit met 
de verpleegkundige op de kinderafdeling van het ziekenhuis of met de poli-
kliniekassistente.

BELANGRIJK OM TE WETEN
• Het is belangrijk dat uw kind in de drie weken voor de ingreep geen contact 

heeft met kinderen die kinderziekten hebben. Dit is vanwege de kans op be-
smetting. Het gaat hierbij om kinderziekten zoals rode hond, waterpokken, 
mazelen of de bof. Ook het contact met familieleden en vriendjes van zieke 
kinderen moet u vermijden. Heeft uw kind toch gespeeld met kinderen met 
een kinderziekte of is uw kind in de buurt geweest van kinderen met een 
kinderziekte? Neem dan contact op met de polikliniek om te overleggen of 
de operatie door kan gaan.

• Heeft uw kind binnen een week voor de operatie koorts of last van hoesten? 
Neem dan contact op met de afdeling Kind & Jeugd of de polikliniek KNO.
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WAT MOET UW KIND MEENEMEN NAAR HET ZIEKENHUIS?
Neem voor uw kind mee:

•  een extra pyjama
•  extra ondergoed
•  Een knuffelbeest of iets anders waar uw kind aan gehecht is. 

Verblijf bij uw kind
• U kunt de hele dag bij uw kind blijven. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
• U bent welkom in het restaurant. Hier kunt u tegen betaling eten. De ope-

ningstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 11.30 uur -13.30 uur.
• Neem een boek of iets dergelijks mee.
• Neem geen andere kinderen mee naar het ziekenhuis. Dit in verband met 

drukte en beperkte ruimte in de kamer van uw kind.

VOOR DE OPERATIE
• Neem op de dag van de operatie de temperatuur op van uw kind. Als uw 

kind koorts heeft, kan de operatie mogelijk niet doorgaan. Heeft uw kind 
een temperatuur boven 38,5 ºC, dan moet u de kinderafdeling bellen om te 
overleggen met een verpleegkundige. Dit is in het belang van uw kind.

• U wordt met uw kind op de afgesproken tijd op de kinderafdeling verwacht. 
Hier wordt u begeleid naar de kamer waar een bedje voor uw kind klaar-
staat. 

• De verpleegkundige vraagt u of er nog bijzonderheden zijn. De pedagogisch 
medewerkster begeleidt de kinderen met hun ouders naar de OK.

DE OPERATIE
• Voor de operatie krijgt uw kind medicijnen tegen de pijn, meestal paraceta-

mol en diclofenac 
• U krijgt uitleg over de behandeling.
• U trekt uw kind een pyjama aan.
• U wacht in de wachtkamer samen met uw kind. U wordt met uw kind opge-

haald door een medisch pedagogisch medewerker en naar de operatieka-
mer gebracht. Eén van de ouders mag mee naar binnen totdat het kind in 
slaap is gebracht.

• Uw kind krijgt via een kapje narcose toegediend. Het is goed voor uw kind 
als u er bij blijft tot het slaapt en niet merkt dat u weggaat. 

• De operatie wordt uitgevoerd.
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NA DE OPERATIE
• Na de ingreep wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Eén van de 

ouders mag bij het kind blijven.
• Als uw kind wakker wordt, heeft het keelpijn. 
• Verschijnselen als bleek zien, bloed uit de mond en neus, misselijkheid en 

overgeven zijn normaal direct na deze ingreep. 
• Uw kind moet, zodra het kan, beginnen met ijskoud drinken. Het drinken 

wordt volgens een
schema gegeven. 
• Om 13.00 uur wordt de temperatuur van uw kind gemeten en krijgt uw kind 

een pijnstiller.
• Om ongeveer 16.00 uur krijgt uw kind opnieuw een pijnstiller. Daarna gaat u 

verder met het schema wat u krijgt van de verpleegkundige.

HOE LANG BLIJFT EEN KIND IN HET ZIEKENHUIS?
• De meeste kinderen kunnen op de dag van de operatie weer naar huis.
• Tussen 15.00 uur - 18.00 uur wordt door de KNO-arts bekeken of uw kind 

naar huis kan. 
• Als er complicaties zijn zoals koorts, een nabloeding of niet willen drinken, 

zal uw kind waarschijnlijk in het ziekenhuis moeten overnachten.

BELAFSPRAAK VOOR CONTROLE
De polikliniek assistente belt u na ongeveer 6 weken om te vragen hoe het 
gaat. U hoeft daarvoor niet naar de polikliniek te komen. 

VERVOER NAAR HUIS
Het is noodzakelijk dat uw kind na de ingreep per auto naar huis gaat. Wij 
raden u aan om met twee personen te komen zodat er iemand op uw kind kan 
letten.

LEEFREGELS VOOR THUIS
• Geef uw kind pijnstillers op de afgesproken tijden. De verpleegkundige in 

het ziekenhuis heeft u hierover uitleg gegeven.
• Uw kind moet de eerste dagen veel drinken. Laat uw kind daarom de eerste 

nacht naast één van de ouders slapen.
• Op de ochtend na thuiskomst moet u de temperatuur van uw kind meten. 
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Heeft uw kind een temperatuur boven de 38,5°C? Neem dan na een uur 
nogmaals de temperatuur op. Blijft de koorts hoog, dan moet u contact 
opnemen met het ziekenhuis.

• Lichte temperatuurverhoging, oorpijn, een vieze geur uit de mond en witte 
vlekken in de keel komen de eerste week vaak voor. Hierover hoeft u zich 
geen zorgen te maken.

• De poep van uw kind kan een zwarte kleur hebben. U hoeft zich hierover 
geen zorgen te maken. 

• De operatie is een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind. U merkt aan de 
manier waarop uw kind over het ziekenhuis praat, hoe het de opname heeft 
ervaren. Het is belangrijk om er na afloop nog over te praten. Uw kind kan 
de ervaringen dan beter verwerken. 

• Uw kind kan wat uit zijn/haar gewone doen zijn. Slecht slapen, vaak uit bed 
komen, in de broek poepen of plassen zijn normale reacties. 

• Uw kind kan zich anders naar u gedragen. Hij of zij wil u geen moment uit 
het oog verliezen of is boos op u. Dit zijn normale reacties. Geef uw kind 
hiervoor de ruimte. Probeer dit gedrag niet af te remmen. Wanneer dit 
gedrag niet verdwijnt, kunt u contact opnemen met de pedagogisch mede-
werker van de afdeling.

• Uw kind mag de eerste twee dagen niet naar buiten.
• Pas op als het heel warm weer is. Uw kind mag niet in de zon.
• Uw kind mag tanden poetsen.
• Uw kind mag drie dagen na de operatie weer douchen, maar niet te warm. 
• De eerste twee weken mag uw kind niet in bad.
• Een week na de operatie mag uw kind weer naar school.
• Twee weken na de operatie mag uw kind weer zwemmen en andere sporten 

doen. Behalve wanneer de arts een ander advies heeft gegeven.
• Op de plaats van de amandelen vormt zich een grijs/witte korst, er kan ook 

een onaangename geur uit de mond komen. Dit is normaal en verdwijnt na 
ongeveer een week.

• Lichte temperatuurverhoging en oorpijn kunnen de eerste week voorko-
men. Dit is normaal.
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ETEN EN DRINKEN NA DE OPERATIE
• Een kind dat aan de keelamandelen geholpen is, mag nog niet direct alles 

eten. Laat uw kind in het begin regelmatig drinken, dit bevordert de gene-
zing. Het is niet erg als uw kind de eerste dagen niet veel eet, dat haalt het 
later wel weer in. Uw kind moet wel veel drinken.

• De dag van de operatie mag er alleen koud, vloeibaar gedronken en gegeten 
worden. Hierbij kunt u denken aan ijskoude aanmaaklimonade, water en 
waterijsjes. Na 18.00 uur mag uw kind ook toetjes eten, bijvoorbeeld vla, 
Danoontje. Geen yoghurt, dit prikt in de keel. U kunt uw kind ook eventueel 
wit brood geven met zacht beleg. 

• Eerste avond: laat uw kind elk half uur drinken tot 23.00 uur. ’s Nachts moet 
uw kind om 02.00 uur en om 05.00 uur gewekt worden om te drinken.

• De dag na de operatie ook alleen koud en zacht eten en drinken. Hetzelfde 
als op de operatiedag.

• De tweede dag na de operatie kan uw kind lauw en zacht voedsel eten en 
mag dit langzaam worden uitgebreid. 

• Eén week na de operatie mag het eten weer de  
normale temperatuur hebben

• In de eerste week nog geen vers fruit, beschuit, chips of snoep.
• Een week na de operatie mag de temperatuur van het eten weer normaal 

zijn. 
• Uw kind kan een flesje, rietje, tuitje of fopspeentje gebruiken.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:

• Uw kind heeft een nabloeding. Er komt bijvoorbeeld helder rood bloed uit 
de mond of neus. Neem direct contact op met de Spoedeisende Hulp  

 0344-674911. Vertel dat uw kind een nabloeding heeft, zodat de ver-
pleegkundige de KNO arts kan waarschuwen.  
Daarna vertrekt u onmiddellijk naar het ziekenhuis.

• Uw kind heeft koorts boven de 38,5°C. U kunt tussen 8.30-12.00 ’s ochtends 
en 13.00-16.30 uur ’s middags contact opnemen met de polikliniek KNO  

 0344-674058. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie van het 
ziekenhuis  0344-674911. De receptie kan u eventueel doorverbinden met 
de Spoedeisende Hulp. 

• Neem geen contact op met de huisartsenpost. 
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AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met:

KEEL- NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO)
 0344-674058 

van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 ’s ochtends en van 
13.00-16.30 uur’s middags. 

AFDELING KIND & JEUGD 
 0344-674671



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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