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Blindedarm operatie kind
Uw kind heeft zojuist een operatie ondergaan vanwege een ontstoken blindedarm. In
deze folder kunt u lezen welke nazorg er geboden wordt na de ingreep.
Na de operatie heeft uw kind een infuus. Als
uw kind weer goed drinkt kan dit verwijderd
worden. Vooral de eerste dag heeft uw kind
pijn in de buik. Uw kind krijgt standaard,
gedurende de eerste 48 uur, medicijnen
tegen de pijn. Meestal in de vorm van
zetpillen. Daarna wordt alleen pijnbestrijding
gegeven als het nodig is.
Direct na de operatie wordt uw kind drinken
aangeboden in de vorm van water, ranja of
appelsap. Als dit goed gaat, wordt het
uitgebreid met licht verteerbaar voedsel.
De dag na de operatie kan uw kind meestal
weer gewoon eten.
Na enkele dagen beginnen de darmen ‘weer
op gang te komen’. Dit kan wat buikpijn
veroorzaken.
De verpleegkundige zal regelmatig de wond
controleren. Zo gauw uw kind zich daartoe in
staat voelt, mag het even uit bed. Zorg in elk
geval voor gemakkelijk zittende kleding.
Afhankelijk van het verloop van de operatie
mag uw kind na een ongecompliceerde
blindedarm operatie waarschijnlijk de
volgende dag al weer naar huis.
Na twee dagen mag uw kind weer onder de
douche. Als de wond droog is hoeft er geen
nieuwe pleister meer op.
Is er sprake van een doorgebroken
(geperforeerde) blindedarmontsteking zal uw
kind langer moeten blijven en afhankelijk van
de mate van ontsteking een aantal dagen
antibiotica per infuus krijgen. Ook het drinken
en eten wordt langzaam opgebouwd.

Nazorg thuis

De eerste week moet uw kind het rustig aan
doen. Het mag niet rennen, fietsen en/of
zwemmen. Ook is het verstandig om uw kind
de eerste week nog niet naar school te laten
gaan.
Bij kinderen worden vaak oplosbare
hechtingen gebruikt. Deze hoeven niet
verwijderd te worden. Eventuele nietoplosbare hechtingen worden tijdens het
bezoek aan de polikliniek verwijderd.

Complicaties

Soms komt het voor dat er thuis toch nog
complicaties optreden, bijvoorbeeld koorts
boven de 38,5°C of buikpijn. Dit ondanks de
pijnstilling of na enige tijd. In dit geval kunt u
binnen kantooruren contact opnemen met de
polikliniek heelkunde (chirurgie) en buiten
kantooruren met de spoedeisende hulp.

Polikliniek heelkunde

Telefoonnummer 088 708 52 31
Routenummer 1.08

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 088 708 78 78

Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoonnummer 088 708 31 20
Routenummer 0.11

Controleafspraak

U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een
controleafspraak mee voor de behandelend
specialist.
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Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen
aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd
door uw behandelend specialist aan u kenbaar
gemaakt worden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
dan kunt u op werkdagen contact opnemen
met de polikliniek heelkunde.
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