OPERATIE AMANDELEN

Uw kind werd aan de AMANDELEN geopereerd?
Deze brochure wil u informeren.

Wat normaal is
De pijn in de keel en de oren kan zeer
ernstig zijn en een tiental dagen duren.
Achteraan in de keel verschijnt wit
beslag dat 2 weken blijft zitten (dat is de
genezende wond).
Uw kind kan een slechte adem hebben.
De eerste 24 uur kan uw kind bruin oud
bloed braken.
Binnen de 48 uur kan koorts (< 38.5)
optreden.

Wat niet normaal is
- het kind drinkt niet, plast weinig.
- het kind heeft na de 3e dag koorts.
- het kind geeft bloed over of er zit bloed
in het snot.
- het is erg slaperig.
> In deze gevallen, overdag of ‘s nachts,
moet u naar de spoeddienst.

Wat doen gedurende
+/- 14 dagen?
> Erop letten dat hij voldoende drinkt.
Geef hem regelmatig kleine hoeveelheden en vermijd koolzuurhoudende en
zure dranken.
> Voeding:
Geef hem ZACHTE en NOOIT WARME
voeding.
- verkies: ijs, yoghurt, crèmes, puree,
pasta, eieren.
- Absoluut te vermijden: frieten, chips,
bonbons, broodkorst, biscuits.
> Stel hem de eerste dagen kalme
activiteiten voor en verlies hem niet
uit het oog.
Vanaf de 3e dag mag hij naar buiten
gaan. Terug naar school gaan en sporten
kan na 2 weken.
> Hitte kan doen bloeden.
Vermijd blootstelling aan de zon 		
en te warme baden. 		
Verwarm uw huis niet te fel.

Voorschrift voor uw kind
• Paracetamol = Dafalgan®, Perdolan®…
ml siroop
Sowieso 4x/dag geven, d.w.z. alle 4 tot 6u.
Bij voorkeur 1u voor de maaltijd.
• Ibuprofen = Nurofen®, Malafen®…
ml siroop
3x/dag met paracetamol afwisselen als de pijn aanhoudt
Het is belangrijk dit regelmatig toe te dienen!
Andere :

De medische opvolging van uw kind
Naam dokter:
Datum en uur afspraak:

Ongerust, twijfel, een vraag?
Contacteer ons:
Ma-vr: 8u- 16u
Dagziekenhuis: +32(0)2/535.43.48
Dienst KNO: +32(0)2/535.42.63 (42 66)
‘s Nachts of in het weekend
Pediatrische spoeddienst: +32(0)2/535.43. 60
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