
NEUSAMANDEL 
dagbehandeling

Keel- neus- en oorziekten
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Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het verwijderen van de neusa-
mandel. 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 hoes-
ten? Neem dan contact op met de afdeling Kind & Jeugd of de polikliniek 
KNO.

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. 
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Verblijf bij uw kind
• Eén van de ouders mag bij het kind blijven totdat het in slaap is gebracht 

(narcose). Na de operatie mag één van de ouders ook bij het kind aanwezig 
zijn in de uitslaapkamer.

• Neem geen andere kinderen mee naar het ziekenhuis. Dit in verband met 
drukte en beperkte ruimte.

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. 

• Voor de operatie krijgt uw kind pijnstillers.
• U krijgt uitleg over de behandeling.
• U trekt uw kind een pyjama aan.

DE OPERATIE
• U wacht in de wachtkamer samen met uw kind. U wordt met uw kind opge-

haald.
Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer 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.

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

ouders mag bij het kind blijven.
• 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 drinken. 
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HOE LANG BLIJFT EEN KIND IN HET ZIEKENHUIS?
U kunt samen met uw kind naar huis:

• als uw kind goed wakker is
• als uw kind wat gedronken heeft
• als uw kind niet meer misselijk is
• als het bloeden uit de neus en mond is gestopt.
• wanneer de verpleegkundige dit aangeeft 

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
• Op de eerste dag na de operatie mag uw kind nog niet douchen.
• Op de tweede dag na de operatie mag uw kind douchen met lauw water.
• Op de tweede dag na de operatie mag uw kind weer naar buiten.
• Op de tweede dag na de operatie mag uw kind weer naar school.
• Twee weken na de operatie mag uw kind weer zwemmen.

ETEN EN DRINKEN NA DE OPERATIE
• Een kind dat een operatie heeft gehad aan de neusamandel mag nog niet 

direct alles eten. Uw kind moet wel veel drinken. 
• Op de dag van de operatie mag uw kind koud en vloeibaar voedsel zoals: 

koud water met ijsklontjes, waterijsjes, aanmaaklimonade, half appelsap 
half water, vla, toetjes en koude appelmoes.

• Om 17.00 uur ’s middags mag uw kind wit brood zonder korst.
• Op de eerste dag na de operatie mag uw kind lauwwarm voedsel eten.
• Vanaf de tweede dag na de operatie mag uw kind normaal eten.
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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 contact op met de Spoedeisende Hulp  

 0344-674911. Vertel dat uw kind een nabloeding heeft, zodat de ver-
pleegkundige de KNO-arts kan informeren. U hoort dan wat u verder moet 
doen.

• Uw kind heeft koorts boven de 38,5°C. U kunt van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30-12.00 ’s ochtends en van 13.00-16.30 uur ’s middags bellen 
met de polikliniek KNO  0344-674058. Buiten kantoortijden belt u 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. 

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 

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

KINDERAFDELING B5 
 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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