
Voorlichting 
Keelamandel operatie bij kinderen



Keelamandel operatie
Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een keelamandel 
operatie en eventueel neusamandel en/of plaatsen van buisjes.

Hiervoor wordt uw kind door de anesthesioloog (slaapdokter) 
onder narcose gebracht. Een behandeling onder narcose is 
veelal een ingrijpende gebeurtenis voor een kind en soms ook 
voor de ouder(s). 

Een goede voorbereiding hierop, zowel thuis als in het 
ziekenhuis, zorgt ervoor dat uw kind weet wat er gaat gebeuren 
en dit wellicht nadien beter kan verwerken.  

Met dit verhaal willen we u en uw kind voorbereiden op de dag 
van opname. Het is belangrijk dat u dit verhaal samen met uw 
kind bekijkt. 
Er staan ook belangrijke tips in voor u als ouder/verzorger. 



Jij moet binnenkort ook 
geopereerd worden. In dit 
verhaal met foto’s, kun je 
zien hoe zo’n dag in het 
ziekenhuis er uit ziet.  

Dit is Julia met haar moeder. 
Julia moet geopereerd 
worden. 
Haar keelamandelen worden 
eruit gehaald. 



Julia komt samen met haar moeder naar het ziekenhuis. 
Ze heeft haar knuffel, en het dokterskoffertje bij zich. 
Haar moeder draagt haar tas. 



In de tas van Julia zitten…

Pantoffels

Een knuffel

Schoon ondergoed 

Een handdoek (voor in de auto) Pyjama en een extra pyjama



Julia drukt bij de lift op het knopje. 
Samen wachten ze tot de lift komt. 
Ze gaan naar de Kinderafdeling op de derde verdieping.



Als Julia en haar moeder uit de 
lift komen, melden ze zich bij de 
secretaresse. 
Zij brengt ze naar de kamer.



Daar staat al een kinderverpleegkundige te wachten. 
Ze geeft Julia en haar moeder een hand.



Julia heeft het dokterskoffertje van het ziekenhuis geleend. 
Er zit een kapje in, waarmee ze thuis alvast een beetje geoefend heeft. 
Ze geeft het koffertje terug aan de kinderverpleegkundige.



Julia trekt op de kamer haar pyjama aan. 
Haar moeder helpt haar.



Als alle kinderen er zijn, vertelt de kinderverpleegkundige nog een keer 
hoe de dag eruit ziet. Als je dan nog vragen hebt, mag je die stellen.



De kinderverpleegkundige wil graag weten hoe warm Julia is. 
Dit doet zij met een oorthermometer.



Julia krijgt een armbandje om. 
Daar staat haar naam op en wanneer ze jarig is.



Tot slot krijgen alle kinderen nog een zetpil. Die zorgt ervoor dat Julia na 
de operatie minder pijn heeft. De moeder van Julia geeft haar de zetpil. 
Daarna kan Julia nog even spelen totdat ze aan de beurt is.



Wanneer het tijd is loopt Julia met haar moeder naar de wachtkamer 
van de operatieafdeling. De kinderverpleegkundige en de andere 
kinderen en hun ouders gaan ook mee.



In de wachtkamer van de 
operatieafdeling krijgen alle 
ouders een stoffen jas en 
plastic overschoenen aan. 
Ook krijgen ze een 
operatiemuts op. 

Alle kinderen krijgen een jasje en 
een operatiemuts op. 
Ook Julia krijgt een jasje aan en een 
muts op. De kinderverpleegkundige 
helpt haar hierbij.



In de wachtkamer van de operatieafdeling wachten de kinderen op 
hun beurt. Ook Julia moet nog even wachten en ze heeft wat leuks 
uitgezocht om mee te spelen.



Julia is aan de beurt. 

Ze wordt opgehaald door de 
KNO verpleegkundige. 

Samen met haar moeder en 
de KNO verpleegkundige 
loopt ze de operatiekamer 
binnen.



Soms luistert de 
slaapdokter nog even 
naar je hart en je 
longen.

Er werken veel mensen op 
de operatiekamer. Julia 
gaat op het operatiebed 
liggen. 



Dit is een slaapkapje. 

Het kapje komt op je neus en 
mond. Uit het kapje komt een 
luchtje dat niet lekker ruikt. 
Dat is de slaapwind. 

Door de slaapwind val je in 
de doktersslaap.



Op het operatiebed krijgt Julia het kapje op. Door de slaapwind, 
valt Julia in de doktersslaap en merkt ze niets van wat de dokter 
doet. Haar moeder blijft bij haar totdat ze helemaal slaapt. 



De operatie is voorbij. 
Julia wordt wakker in de uitslaapkamer. Haar moeder is bij 
haar. Ze heeft pijn in haar keel. Ook kan er wat bloed uit 
haar mond komen. Dit duurt vaak maar even.



Julia heeft een infuusje in haar hand, met een verbandje eromheen. 
Dat heeft de dokter gedaan toen Julia sliep. Als Julia naar huis mag, 
gaat het infuusje er weer uit.



Julia is weer goed wakker. 
Een kinderverpleegkundige brengt haar samen met haar 
moeder terug naar de kamer. 



Julia gaat lekker bij haar moeder op schoot zitten. Ze heeft erge pijn in 
haar keel. Ze moet elke keer een slokje drinken. Dat doet zeer, maar 
daardoor wordt de pijn steeds iets minder.



Een waterijsje is ook goed voor haal keel.



Rond 11 uur krijgt Julia nog een zetpil tegen de pijn. 
Ze is nog beste een beetje moe. Na het televisiekijken gaat Julia nog 
even lekker slapen.



De dokter komt nog even langs. Hij komt kijken hoe het met Julia 
en de andere kinderen gaat.



Alles gaat goed met Julia. 
De kinderverpleegkundige haalt het infuusje uit haar hand.

Daarna trekt Julia haar kleren weer aan. 
Haar moeder helpt haar. 



Julia mag aan het begin van de middag naar huis. Ze krijgt 
van de kinderverpleegkundige nog een cadeautje mee.



Dan gaan ze samen weer naar huis.
Beterschap, Julia.



Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

Het geleende koffertje

Een knuffel

Een handdoek 

( voor in de auto)

Eventueel je eigen fles of beker

Pantoffels

Pyjama en een extra pyjama
Schoon ondergoed



Adviezen voor ouders:

• Geef uw kind tot 2 uur voor de komst naar het ziekenhuis 
maximaal 100 ml aanmaak limonade of appelsap (geen water). 
Dit zorgt ervoor dat uw kind na de ingreep sneller opknapt. 

• Lees de folder: 
Narcose bij uw kind en preoperatieve screening.

• In verband met de ruimte en de rust voor de kinderen kan er 
slechts één ouder/verzorger bij het kind blijven. 
Wij adviseren u zelf wel te ontbijten

• Zorg ervoor dat u paracetamol zetpil en waterijsjes in huis 
heeft, om zo eventuele pijn te bestrijden.
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