
 

Anesthesiologie 
 
 
 

 
 
 

 

Algehele anesthesie kinderen 
 

Inleiding 

Binnenkort ondergaat uw kind een ingreep 
(operatie). De anesthesioloog heeft tijdens 
het Preoperatief spreekuur met u besproken 
dat uw kind voor deze ingreep algehele 
anesthesie (narcose) zal krijgen.  
 

Voorbereiding op de ingreep  
Eten/drinken op de dag van de ingreep  

Voor kinderen (vanaf 1 jaar tot 18 jaar) geldt: 
• Tot 6 uur voor het tijdstip dat uw kind zich in 

het ziekenhuis moet melden, mag uw kind 
nog eten of drinken.  

• Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat uw 
kind zich in het ziekenhuis moet melden, 
mag uw kind alléén nog de volgende 
dranken drinken: water, thee, appelsap of 

aanmaaklimonade (heldere vloeistof 

zonder prik/koolzuur).  
• Vanaf 2 uur voor opname tot aan de 

ingreep mag uw kind niets eten of drinken. 
Uw kind mag wel slokjes van de volgende 
dranken drinken (zie hiernaast): 

 
Voor kinderen van 1 tot 18 jaar:  

Voor baby’s van 0 tot 1 jaar:  

 

water, thee (mag met suiker), appelsap of    

aanmaaklimonade (heldere vloeistof zonder 

prik/koolzuur). Bijvoorbeeld als uw kind dorst 
heeft of als zij of hij medicijnen in moet   
nemen. 
 
Voor baby’s (0 jaar tot 1 jaar) geldt: 
• Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich met uw 

baby in het ziekenhuis moet melden, mag 
uw baby nog kunstvoeding (flesvoeding) 
drinken. Daarna mag uw baby tot aan de 
ingreep alleen nog slokjes water of lauwe 

thee (mag met suiker) drinken.  
• Tot 4 uur voor het tijdstip dat u zich met uw 

baby in het ziekenhuis moet melden, mag 
uw baby nog borstvoeding/moedermelk 

krijgen. Daarna mag uw baby tot aan de 
ingreep alleen nog slokjes water of lauwe 

thee (mag met suiker) drinken. 
 
Let op! Als uw kind niet nuchter is, kan de 
ingreep helaas niet doorgaan. 

  



 

Waarom mag uw kind voor een ingreep niet 

eten of drinken? 

Voor een ingreep moet uw kind nuchter zijn. 
Dit betekent dat uw kind vanaf de 
opgegeven tijd niet meer mag eten of 
drinken. De maag moet namelijk leeg zijn. 
Een lege maag voorkomt dat de inhoud van 
de maag tijdens de start of het einde van de 
anesthesie in de longen terechtkomt. Als dit 
gebeurt, kan dat ernstige gevolgen hebben 
voor de gezondheid van uw kind. Door 
nuchter te blijven, kunnen ernstige 
complicaties worden voorkomen. 
Als uw kind al vóór de dag van de ingreep is 
opgenomen, bespreekt de kinderverpleeg-
kundige op de afdeling de richtlijnen voor het 
nuchter-zijn met u.  
 
Medicijnen 

     Gebruikt uw kind medicijnen? Dan zal een 
apothekersassistente tijdens het Preoperatief 
spreekuur van de Anesthesiologie het huidige 
medicatiegebruik van uw kind in het 
computersysteem van het Groene Hart 
Ziekenhuis zetten. Het is belangrijk dat u 
hiervoor een recente uitdraai van het 
medicatieoverzicht van uw kind meeneemt. 
Deze uitdraai kunt u opvragen bij de 
apotheek waar uw kind ingeschreven staat. 
Geef indien van toepassing aan de 
apothekersassistent en aan de 
anesthesioloog door voor welke medicatie 
uw kind allergisch of intolerant is.  
U kunt de medicijnen meestal tot aan de 
ingreep laten doorgebruiken, ook als uw kind 
hiervoor slokjes water of aanmaaklimonade 
nodig heeft.  
 
Via de polikliniek Preoperatief spreekuur krijgt 
u een brief mee waarin precies staat welke 
medicijnen uw kind moet doorgebruiken of 
met welke medicijnen uw kind op de dag 
van de ingreep moet stoppen. 

  
Bril, sieraden, bodylotion 

Als uw kind een bril heeft, kunt u deze het 
beste op de verpleegafdeling achterlaten 
om beschadiging of kwijtraken te voorkomen.  
 
 
 

Als uw kind zonder bril zeer slecht ziet, kunt u 
de bril ook pas afdoen nadat uw kind op de 
operatiekamer onder algehele anesthesie is 
gebracht. U kunt de bril vervolgens zelf 
meenemen. 
 
Op de dag dat de ingreep plaatsvindt, mag 
uw kind geen sieraden dragen. Gebruik bij 
uw kind ook geen bodylotion of vette crème 
op de dag van ingreep. 
Het is belangrijk dat uw kind zo goed mogelijk 
(uit)plast, voordat hij of zij naar de 
operatiekamer gaat.  
 

De veiligheid 

Vanwege de veiligheid van uw kind, volgen 
wij op de operatiekamer in het bijzijn van één 
van de ouders of van een wettelijk 
vertegenwoordiger van het kind, de Time Out 
Procedure. Dit betekent dat er meerdere 
keren, door verschillende mensen, gevraagd 
wordt naar de naam en geboortedatum van 
uw kind. Ook wordt gevraagd voor welke 
ingreep uw kind komt. 
 
Voor het uitvoeren van een medische 
handeling bij minderjarigen tussen de 12 en 
16 jaar, is ‘dubbele toestemming’ nodig. Dit 
betekent dat zowel het kind als een ouder 
(met ouderlijk gezag) of wettelijk 
vertegenwoordiger van het kind, 
toestemming moet geven voor het uitvoeren 
van de medische handeling. Er zal dus een 
ouder (met ouderlijk gezag) of wettelijk 
vertegenwoordiger van het kind mee moeten 
gaan naar de operatiekamer. 
Vanaf 16 jaar is een minderjarige zelfstandig 
bevoegd en hoeft er geen ouder of wettelijk 
vertegenwoordiger meer mee te komen. 
 
Veranderingen in de gezondheidstoestand 

van uw kind 

Tussen uw bezoek aan de anesthesioloog en 
de dag van de geplande ingreep, kan de 
gezondheid van uw kind veranderen. Uw kind 
kan bijvoorbeeld erg verkouden zijn 
geworden, koorts hebben gekregen of 
benauwd zijn geworden. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat uw kind inmiddels nieuwe of 
andere medicijnen gebruikt.  
 



 

Het is zeer belangrijk dat u veranderingen als 
deze doorgeeft aan de polikliniek 
Preoperatief spreekuur. Op de laatste pagina 
van deze folder staan het telefoonnummer 
en de tijden waarop u ons kunt bereiken. 
 
De ingreep 

Als voorbereiding op de anesthesie krijgt uw 
kind op de afdeling vóór de ingreep 
paracetamol in de vorm van een zetpil of in 
de vorm van een tablet. Deze mag met een 
slokje water worden ingenomen. Het kan zijn 
dat afhankelijk van de ingreep er nog een 
extra pijnstiller naast de paracetamol voor de 
ingreep wordt gegeven.  
Uw kind wordt in een bed naar de 
voorbereidingsruimte van de operatiekamer 
gebracht. Als uw kind dit toelaat, wordt daar 
de bewakingsapparatuur aangesloten. Bij 
kleine kinderen gebeurt het aansluiten van de 
bewakingsapparatuur pas op de 
operatiekamer, zodra het kind slaapt. Het 
krijgt dan drie plakkers op de borst om de 
hartslag te meten en een klemmetje op een 
vinger om continu het zuurstofgehalte in het 
bloed te controleren. De bloeddruk wordt 
aan de arm gemeten met een 
bloeddrukband.   
 

Kap of prik 

Bij het onder anesthesie brengen van 
kinderen kan er over het algemeen worden 
gekozen voor een inleiding via een kapje of 
via een prik. 
Bij de kapinleiding ademt uw kind 
anesthesiedamp in, waardoor het binnen 
enkele minuten vanzelf in slaap valt. Hoe snel 
uw kind in slaap valt, is afhankelijk van het 
gewicht van het kind en van de frequentie en 
diepte van de ademteugen op dat moment.  
Als er is gekozen voor inleiding via een prik, 
dan kan er enkele uren voor de prik al 
verdovende zalf op de plek van de infuusprik 
(hand of arm) worden opgebracht. Hierdoor 
voelt uw kind weinig tot niets van de prik. Wel 
is het belangrijk om ongeveer een half tot 
één uur voor de ingreep de pleister met zalf 
weer te verwijderen. De huid blijft enkele uren 
verdoofd. Zolang de zalf erop zit, kan het 
bloedvat iets nauwer zijn.   
 

Na de infuusprik blijft er alleen een plastic 
slangetje achter in het bloedvat.   
Pas op de operatiekamer spuit de 
anesthesioloog via het infuus de 
anesthesiemiddelen in. Uw kind valt dan 
binnen een of twee minuten in een diepe 
slaap. 
Om de ademhaling tijdens de anesthesie te 
kunnen controleren, wordt in veel gevallen 
voordat de ingreep begint, een 
beademingsbuis in de keel in gebracht.  
Uw kind merkt daar niets van, want het is dan 
al onder anesthesie. Tijdens de ingreep blijft 
de anesthesioloog en/of de 
anesthesiemedewerker voortdurend bij uw 
kind.  
Dankzij de bewakingsapparatuur kan precies 
worden vastgesteld hoe uw kind op de 
ingreep reageert. De ademhaling en de 
bloedsomloop kunnen zo nodig worden 
bijgestuurd. Daarnaast worden medicijnen 
en/of anesthesiedamp toegediend om de 
anesthesie in stand te houden. 
 

Na de ingreep 
Als uw kind na de ingreep weer wakker is 
geworden, brengen de anesthesioloog en de 
anesthesiemedewerker uw kind naar de 
uitslaapkamer (ook wel ‘verkoeverkamer’ 
genoemd). Ook hier is uw kind continu 
aangesloten op de bewakingsapparatuur.  
De uitslaapkamer is een aparte ruimte vlak bij 
de operatiekamer.  
 
Zodra uw kind op de uitslaapkamer aankomt, 
wordt de kinderverpleegkundige gebeld en 
mag u mee naar de uitslaapkamer om bij uw 
kind te zijn. Gespecialiseerde 
verkoeververpleegkundigen zien er samen 
met u op toe dat uw kind rustig bijkomt van 
de ingreep. Zo nodig geven zij uw kind via het 
infuus extra pijnstilling of medicijnen tegen 
misselijkheid. 
 

Eten en drinken 

Na de ingreep kan uw kind direct weer 
drinken. Als uw kind iets wilt eten, kunt u daar 
op de afdeling om vragen. 
 

 

 

 



 

Anesthesie voor kinderen? 
In Nederland hebben we in de Richtlijn 
Anesthesie bij Kinderen afspraken gemaakt 
over de ervaring en opleiding die een 
anesthesioloog moet hebben, om anesthesie 
te mogen geven aan kinderen. Hierin staat 
onder andere beschreven in welk ziekenhuis 
(kindercentrum, algemeen ziekenhuis met 
kinderafdeling of zelfstandig 
behandelcentrum) kinderen van een 
bepaalde leeftijd, of met een bepaalde 
aandoening, het beste anesthesie kunnen 
krijgen en welke eisen eraan worden gesteld. 
In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) werken 
alleen ervaren anesthesiologen die aan alle 
gestelde eisen voldoen.  
 
Jonge kinderen en zieke kinderen hebben 
vaak minder reserves, waardoor het risico op 
complicaties wat groter is. Er kunnen 
bijvoorbeeld sneller veranderingen optreden 
in het zuurstofgehalte en de bloeddruk. Dit 
geldt zeker in het geval van spoedoperaties. 
Toch kan gesteld worden dat anesthesiologie 
voor kinderen veilig is als dit door ervaren 
artsen wordt gegeven. 
 
Moet mijn kind algehele anesthesie krijgen? 

Natuurlijk zou geen enkel kind een ingreep of 
onderzoek moeten ondergaan als dat niet 
daadwerkelijk nodig is. Is een ingreep of 
onderzoek toch noodzakelijk, dan kan 
anesthesie nodig zijn om te voorkomen dat 
uw kind stress of pijn ervaart, of langdurig stil 
moet liggen.   
 
Is het gevaarlijk voor kinderen om meerdere 

keren of juist langdurig anesthesie te krijgen? 

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan 
naar de langetermijneffecten van 
anesthesiemedicijnen op de ontwikkeling van 
de hersenen van jonge kinderen. Recent 
onderzoek bij kinderen heeft laten zien dat 
een enkele, korte ingreep of onderzoek onder 
anesthesie veilig is voor kinderen en geen 
nadelig effect heeft op de ontwikkeling van 
de hersenen. Het is met de kennis van nu niet 
te zeggen of langdurig of meerdere keren 
anesthesie wel een nadelige invloed heeft op 
de ontwikkeling van de hersenen.  
 

Op dit moment is er ook nog geen bewijs dat 
bepaalde medicijnen die voor anesthesie 
gebruikt worden, beter zijn dan andere 
middelen. 
 
Vanaf welke leeftijd is anesthesie veilig? 

Over het algemeen geldt: hoe jonger het 
kind is, hoe meer risico’s er zijn op 
complicaties tijdens de anesthesie. In de 
Richtlijn Anesthesie bij Kinderen hebben we 
met elkaar afgesproken dat, als het mogelijk 
is, er wordt gewacht met het geven van 
anesthesie tot het kind drie jaar oud is.  
Dit kan natuurlijk alleen als het niet gaat om 
een spoedingreep, en als de toestand of 
ziekte van het kind dat toestaat.  
De anesthesioloog overlegt met de 
behandelende artsen en daarnaast maakt 
het team een afweging van de risico’s van 
de anesthesie ten opzichte van de risico’s 
van het uitstellen van de ingreep. Twijfelt u 
over de noodzaak van een ingreep, maakt u 
zich zorgen of heeft u andere vragen over 
anesthesie bij uw kind, bespreek dit dan 
gerust met de behandelend arts en/of de 
anesthesioloog. 
 
Complicaties 
Ondanks de zorgvuldigheid van de betrokken 
artsen en verpleegkundigen, zijn complicaties 
niet altijd te voorkomen. Misselijkheid en 
braken zijn de meestvoorkomende 
bijwerkingen van algehele anesthesie. 
Hiervoor kunnen medicijnen gegeven worden 
tijdens en na de ingreep, maar deze 
verhelpen de misselijkheid niet altijd.  
Daarnaast kunnen er allergische reacties op 
medicijnen optreden. Het is daarom 
belangrijk om al voor de ingreep aan de 
apothekersassistente en de anesthesioloog 
door te geven voor welk(e) medicijn(en) uw 
kind eventueel allergisch of intolerant is. 
 
Heeft uw kind een zwaar of pijnlijk gevoel in 
de keel, dan kan dat het gevolg zijn van de 
beademingsbuis die tijdens de ingreep in de 
keel is gebracht om de ademhaling te 
kunnen regelen. Binnen een aantal dagen 
verdwijnt die irritatie vanzelf. Regelmatig een 
slokje koud water nemen verzacht de pijn.  



 

Bij een ingreep aan de neus- of 
keelamandelen is de keel na de ingreep 
pijnlijk door de ingreep zelf. 
 
Bij het inbrengen van de beademingsbuis als 
uw kind slaapt, kunnen loszittende tanden in 
de keel vallen en eventueel in de 
luchtpijp/longen of slokdarm terechtkomen. 
Het is daarom belangrijk om voor de ingreep 
aan de anesthesioloog door te geven of en 
zo ja welke tanden of kiezen extra kwetsbaar, 
los of beschadigd zijn. Hiermee wordt dan zo 
veel mogelijk rekening gehouden. 
 
De gezondheidstoestand van uw kind vóór 
de ingreep en de aard van de ingreep kan 
het risico op complicaties vergroten. Vraag 
uw anesthesioloog gerust of de anesthesie in 
het geval van uw kind bijzondere risico's met 
zich meebrengt.  
 

Het is gebruikelijk dat uw kind zich na de 
ingreep nog één of meerdere dagen 
vermoeid of niet fit voelt. Het lichaam van uw 
kind herstelt zich in zijn eigen tempo van de 
ingreep en de anesthesie.   
Alle anesthesiemiddelen zullen na 24 uur 
geheel uit het lichaam van uw kind 
verdwenen zijn. 
 

Meer informatie 

Voor informatie over het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ) kunt u terecht op onze 
website: www.ghz.nl.  
 
Vragen 

Wanneer u vragen heeft over de anesthesie, 
dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur of tussen 13.00 en 16.00 uur bellen 
naar de polikliniek Preoperatief spreekuur, 
telefoonnummer: (0182) 50 52 66. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Contact 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
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