Voor een dag naar het
ziekenhuis op de dienst
oogziekten
informatie

voor

patiënten
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Je wordt ’s morgens verwacht in het dagziekenhuis voor een operatie of onderzoek van je ogen. We verwachten dat je stipt op tijd
aanwezig bent. Je ouders hebben al veel over jou verteld in het
ziekenhuis. Ze hebben ook een vragenlijst gekregen die ze daar al
hebben ingevuld.
Graag vertellen we je wat over het verloop van je verblijf in het
dagziekenhuis, zodat jij en je ouders vooraf weten wat er gaat
gebeuren. We hebben het hier allemaal voor je opgeschreven, zodat
je het thuis nog eens kunt nalezen.
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Vóór de operatie of het onderzoek
De nacht vóór de operatie of het onderzoek mag je thuis na middernacht niets meer eten of drinken. Je tanden poetsen mag nog
wel. ’s Ochtends zal papa of mama je temperatuur opnemen.
Als je in het ziekenhuis komt, ga je met papa of mama naar de afdeling. De verpleegkundige brengt je naar een kamer waar je je kleren
mag uitdoen. Je onderbroekje mag je aanhouden.
Je trekt een schone pyjama aan of je krijgt een hemdje van het ziekenhuis. Breng zeker je pantoffels mee. En natuurlijk mag je liefste
knuffel ook mee naar het ziekenhuis. De meeste kinderen krijgen
een drankje waar je rustig van wordt. Sommige kinderen krijgen
oogdruppels.

Wat gebeurt er in de operatiekamer
De verpleegkundige brengt je in je bed
naar de operatiekamer. De dokter komt
daar nog eens met jou en je ouders
praten. Alle mensen die in de operatiekamer werken, dragen een groen pak en
een groene muts.
De verpleegkundige plakt onder je pyjamajasje drie klevers op je borst. Die klevers dienen om naar je hart
te kunnen luisteren. De slaapdokter zal je in slaap brengen met een
prikje of met een masker. Als je met een masker in slaap wordt
gebracht, ruikt dat soms een beetje raar, maar als je goed met open
mond inademt, ruik je er bijna niets van. Terwijl je slaapt, blijven de
dokters en de verpleegkundige bij je.
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Als de operatie afgelopen is, brengen ze je in je bed naar een uitslaapkamer om goed wakker te worden. Je ouders worden opgebeld en mogen vanaf dan bij jou naast je bed zitten. Ben je weer
helemaal wakker, dan mag je terug naar de afdeling.

Terug op de kamer

Op de kamer voel je je meestal nog wat slaperig. De eerste uren lig
je best in een halfduistere kamer. Als je ogen fel prikken, geeft de
verpleegkundige je iets tegen de pijn. Doe je best om niet in je ogen
te wrijven. Soms krijg je een verband op je ogen na de operatie.

De verpleegkundige vertelt aan je ouders wat er thuis nog moet
gebeuren, zodat je ogen snel genezen. Je blijft in het ziekenhuis tot
de oogarts bij je is geweest en je zegt dat je weer naar huis mag.
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Sommige kinderen moeten nog eens terugkomen naar het ziekenhuis om hun ogen te laten nakijken door de dokter of blijven na de
operatie langer in het ziekenhuis. Meestal blijft mama of papa dan
bij hen slapen.

Wil je nog andere dingen weten, vraag dan aan mama of
papa om tussen 7.30 en 18 uur naar het dagziekenhuis van
de dienst oogziekten te bellen. Het nummer is 016 33 72 20.
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Overname van deze tekst is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.
Ontwerp en realisatie
Deze brochure werd opgesteld door oogziekten in samenwerking met de dienst
communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700170.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.
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Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

