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Begeleiding van uw kind 
voorafgaand aan een 
operatie (0 tot 2 jaar) 
 

Voorbereiding 

Uw kind wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Kind en Jeugd van Gelre 

ziekenhuizen Apeldoorn. Voorafgaand aan de operatie wordt u verwacht in het 

ziekenhuis. U heeft dan een afspraak bij de anesthesist. Hij of zij geeft u informatie over 

de narcose van uw kind. Hier kunt u het formulier dat u meegekregen heeft, ingevuld 

inleveren. 

 

Begeleiding tijdens de narcose 

In overleg met de anesthesist mag, afhankelijk van de omstandigheden, één ouder  

of verzorger aanwezig zijn tijdens het onder narcose brengen van uw kind. Het is echter 

nietverplicht om als ouder of verzorger aanwezig te zijn bij de inleiding van de narcose. 

 

Tips 

Voor de ouder of verzorger die bij de inleidingvan de narcose zal zijn, hebben wij de 

volgende tips: 

 Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie, ontbijt zelf ‘s morgens wel goed. 

 U mag geen horloge of sieraden dragen wanneer u aanwezig bent bij de inleiding. 

 De ouders mogen tijdens de opname samen aanwezig zijn. Het is niet de 

bedoelingdat broertjes, zusjes of andere familieleden aanwezig zijn of op bezoek 

komen bij een operatie in dagbehandeling.  

 Bij klinische opnames zijn de bezoektijden van 14.00 tot 19.30 uur. 

 Rijd na een ingreep in dagbehandeling niet alleen met uw kind in de auto naar huis,       

maar zorg dat er iemand meerijdt. 

 

Afspraken 

U wordt met uw kind verwacht op:… … … …… … … … voor de volgende afspraak: 

 met de anesthesist om:… … … … uur route 20, 1e etage. 

 

Uw kind kan alleen geopereerd worden wanneer hij of zij van tevoren op bovenstaande 

afspraak geweest is. Als u absoluut verhinderd bent op de afgesproken datum, bel dan 

naar de afdeling anesthesie via: 055 - 5818536. 

 

 

 

 

 


