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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

 

Voorbereiding op een 
operatie voor tieners 
(13 tot 18 jaar) 
 

Binnenkort word je opgenomen op de afdeling Kind en Jeugd van Gelre ziekenhuizen 

Apeldoorn.Voorafgaand aan de operatie word je op een woensdagmiddag verwacht in het 

ziekenhuis. Je ouders zijn daarbij natuurlijk ook welkom. Je wordt voorbereid op de 

operatie door de pedagogisch medewerkster tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Je 

krijgt een film te zien en kunt vragen stellen. Aansluitend zal de anesthesist je informatie 

geven over de narcose.Hier mag je het formulier dat je meegekregen hebt, ingevuld 

inleveren. 

 

Begeleiding tijdens de narcose  

Eén van je ouders of verzorgers mag aanwezig zijn tijdens het onder narcose brengen.  

Het kan zijn dat je je veiliger voelt en meer op je gemak wanneer hier een ouder bij is.  

Het is echter niet verplicht dat één van je ouders of verzorgers bij de inleiding van de 

narcose aanwezig is. 

 

Tips: 

 Je ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn, ander bezoek moet zich aan de 

bezoektijden houden (van 14.00 uur tot 19.30 uur). 

 Wanneer je onder narcose gaat, mag je geen sieraden dragen, ook geen piercings,      

geen make-up of nagellak op hebben. 

 Wanneer je geopereerd wordt, moet je nuchter zijn. Je krijgt nog te horen vanaf 

welke tijd dat is. 

 

Afspraken: 

Je wordt verwacht op woensdagmiddag:… … … …… … voor de volgende afspraken: 

 De voorlichtingsbijeenkomst: 14.30-15.00 uur (route 40 afdeling Kind en Jeugd) 

 De anesthesist om: … … … … … …aansluitend (route 20) 

 

Je kunt alleen geopereerd worden wanneer je van tevoren op bovenstaande afspraken 

geweest bent. Als je absoluut verhinderd bent op de afgesproken datum, bel dan even 

naar de afdeling: 055 - 5818536. 

 

 

 

 

 


