
Voorlichting operatie 
voor tieners



Een operatie

In dit fotoboek kun je zien hoe het gaat 
wanneer je geopereerd moet worden. 



Wanneer je geopereerd 
moet worden, mag je 

je ouder(s) meenemen 
naar het ziekenhuis. 



Je gaat naar de 3e verdieping 
naar de kinder- en tienerafdeling. 



Je meldt je bij de 
secretaresse en loopt 
daarna door naar de 

kinderafdeling. 



De verpleegkundige stelt 
zich aan je voor en laat 

daarna de kamer 
aan je zien. 



Op de kamer heeft de 
verpleegkundige een 

opnamegesprek met je. 

Wanneer je niet zo van 
prikken houdt, kun je van 
de verpleegkundige een 
beetje zalf op je handen 

krijgen die de huid 
verdoofd. 



Wanneer het tijd is om naar 
de operatiekamer te gaan, 
trek je een operatiejas aan. 

Je sieraden moeten af. 

Daarna ga je in bed liggen 
en ga je naar de operatie 

afdeling.



Op de 
operatieafdeling (OK) 
krijg je een muts op.

Als een van je 
ouders meegaat, 
moet hij of zij hier 

een overall 
aantrekken en een 

muts opzetten.



Daarna ga je naar de 
wachtruimte van de 

operatieafdeling. 



Op de operatiekamer stap je over 
op de OK-tafel.



Van de anesthesioloog krijg je 3 ECG-stickers 
op je borst geplakt 

en een saturatiemeter op je vinger.
De anesthesioloog houdt daarmee je hartslag 

en ademhaling in de gaten. 



De anesthesioloog haalt 
de verdovende zalf van 
je hand 
en brengt het infuus in.



Hierna wordt het 
slaapmiddel toegediend. 

Dit is de narcose.

De anesthesioloog houdt 
een kapje met zuurstof 

in de buurt. 



Na de operatie word je naar 
de uitslaapkamer gebracht. 
Hier mag één ouder weer 

bij je zijn.



Wanneer je goed wakker 
bent, haalt de 

verpleegkundige je op. 



Op de kinder- en tienerafdeling krijg je voorzichtig weer 
wat te drinken en te eten. 

(Afhankelijk van de operatie). 



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

De arts komt meestal nog even kijken 
hoe het gaat. Daarna mag je in principe naar huis.



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 ouder(s)/ verzorger(s).
• Makkelijke zittende kleren (deze mag je ook al aan hebben 

als je naar het ziekenhuis komt).
• 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. 
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