
Voorlichting operatie kind 
slapen met een prikje



Een operatie

In dit fotoboek staat het verhaal van Susan. 
Zij ging naar het ziekenhuis voor een operatie.

Hier kunnen je lezen en kijken wat er gaat gebeuren 
als je geopereerd wordt. 



Susan komt samen met 
haar moeder naar het 
ziekenhuis, omdat ze 

geopereerd moet worden.



Ze moeten naar de kinderafdeling. Die is op de 
3e verdieping. Ze gaan met de lift naar boven. 



Ze melden zich bij de 
secretaresse en lopen 
daarna door naar de 

kinderafdeling. 



De verpleegkundige stelt 
zich aan Susan en haar 
moeder voor en laat hun 
daarna de kamer zien. 

Susan geeft het 
dokterskoffertje aan de 
verpleegkundige terug. 



De verpleegkundige stelt 
een aantal vragen aan 
Susan en haar moeder.



Susan gaat met een prik 
slapen. Daarom krijgt ze 
toverzalf op haar hand. 

Hierdoor voelt ze de prik 
minder goed. 



De verpleegkundige meet de temperatuur met een oorthermometer. 
Daarna krijgt Susan een armbandje om waar haar naam en geboortedatum 

op staan. Haar sieraden moeten af. 



Susan mag nog even 
spelen in de speelkamer 

voordat ze aan de beurt is. 



De dokter heeft gebeld. 
Susan mag naar de 

operatieafdeling. 
Ze krijgt van de 

verpleegkundige een 
operatiejasje aan. 

Ze gaan naar de 
operatieafdeling. De knuffel 
van Susan gaat ook mee. 
Eén ouder mag mee naar 

de operatieafdeling. 



Op de 
operatieafdeling 

krijgen de moeder 
van Susan en de 

verpleegkundige een 
overall aan en een 

muts op. 

Ook Susan krijgt 
een muts.



Daarna gaan ze naar de 
wachtruimte van de 

operatieafdeling. 



Op de operatiekamer komt de assistente van 
de dokter kennis maken. 

Zij helpt Susan overstappen op het 
operatiebed.



Ook de slaapdokter komt kennis maken 
met Susan en haar moeder. 



Susan krijgt van de slaapdokter 3 stickers op 
haar borst geplakt en een knijper op haar vinger.

Dit doet geen pijn. 
De dokter kan op de computer haar hartslag en 

ademhaling in de gaten houden. 



De slaapdokter haalt de 
toverzalf van de hand 

van Susan. 
Daarna wordt haar hand 

schoongepoetst 
met een doekje. 



Susan krijgt een prikje in 
haar hand. 

Het naaldje wordt 
weggegooid en het infuus 
wordt afgeplakt met een 

pleister. 



Hierna wordt het 
slaapmiddel toegediend. 

De dokter houdt een kapje 
met frisse lucht bij Susan in 

de buurt. 

De moeder van Susan blijft 
bij haar tot zij slaapt. 



De operatie is klaar. Susan 
wordt wakker op de 

uitslaapkamer. 
Haar moeder is bij haar.



De verpleegkundige haalt 
Susan en haar moeder 

weer op. 
Ze gaan weer terug naar de 

kinderafdeling. 



Susan is weer op haar kamer op de kinderafdeling. 
Ze krijgt een bel waarop ze kan drukken 

als er iets aan de hand is. 
Ook mag Susan weer wat drinken. 



Susan voelt zich weer wat beter en vindt het leuk 
om een filmpje te kijken. 



Wanneer het drinken (en eten) goed gaat, 
mag het infuus eruit. 

De dokter van Susan komt nog even kijken 
hoe het met haar gaat.



Susan mag naar huis! 
Ze trekt haar kleren weer aan en doet haar knuffels 

in de tas. Word maar snel weer beter.



Waar moet je aan denken?

• Voor de operatie moet je nuchter zijn, 
zie de instructies in de folder 
‘Narcose bij uw kind en pre-operatieve screening’.

• Voordat je naar het ziekenhuis komt, 
moet je de pre-medicatie innemen die je van de 
verpleegkundige gekregen hebt. 

• Je mag geen sieraden/ make-up/ nagellak op hebben. 



Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

• Je favoriete knuffel.
• Het dokterskoffertje.
• Je papa en/of mama of verzorger. 
• Makkelijke zittende kleren (deze mag je ook al aan hebben 

als je naar het ziekenhuis komt).
• Eventueel je eigen fles/beker/speen. 
• Je ouder(s) nemen eten voor zichzelf of geld mee zodat ze 

iets kunnen kopen. 
• Moet je een nachtje blijven slapen? Dan neem je ook een 

pyjama en tandenborstel mee. 


	Voorlichting operatie kind�slapen met een prikje
	Een operatie
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Waar moet je aan denken?
	Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

