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Waarom narcose?
Soms is het voor kinderen te veel om een ‘gewone’ behandeling bij 
de tandarts aan te kunnen. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat er 
veel kiezen uitgehaald moeten worden terwijl uw kind erg angstig is, 
of erg jong. Het voordeel van narcose is dat alles in één behande-
ling gedaan kan worden en dat het dus minder belastend voor uw 
kind is. Nadeel is, dat kinderen niet kunnen wennen aan ‘het naar de 
tandarts gaan’, het is dus noodzakelijk om daarna nog te oefenen 
tijdens vervolgafspraken. 

Het vooronderzoek
Vóórdat uw kind onder narcose kan, bekijken we of uw kind goed 
gezond is en brengen we de eventuele risico’s in kaart. Dit doen we 
tijdens een vooronderzoek. Tijdens deze intake zal de anesthesist of 
anesthesiemedewerker u en uw kind vragen stellen over bijvoorbeeld 
het gewicht en de gezondheid. Ook wordt het een en ander over de 
procedure van de narcose zelf uitgelegd. Natuurlijk kunt u ook uw 
vragen stellen. Als deze intake goed verloopt, plannen we uw kind in 
voor de behandeling onder narcose.

De behandeling onder narcose
De narcose vindt plaats bij Uitblinkers Leiden, altijd op een donder-
dag of zaterdag. Uw kind moet die dag nuchter zijn. Dat betekent 
dat het niet gegeten of gedronken mag hebben. Tijdens het in slaap 
brengen mag één ouder mee de behandelkamer in. U krijgt een bon 
om dichtbij de praktijk wat te gaan drinken. Wij spreken met u een 
tijdstip af waarop we u weer terug in de praktijk verwachten.

Naar huis
Als uw kind wakker wordt, komen we u halen uit de wachtkamer.  
U en uw kind kunnen weer naar huis als de anesthesist daarvoor 
toestemming geeft. Uw kind kan dan in zijn eigen vertrouwde 
omgeving goed wakker worden. Houd er wel rekening mee dat uw 
kind moe, hangerig of slaapdronken kan zijn, soms zelfs wat bozig. 



Daarom vragen wij u om met de auto te komen, met twee volwas-
senen, zodat iemand achterin uw kind kan begeleiden. Aan het eind 
van de middag bellen we nog even om te vragen hoe het is gegaan. 
U zult merken dat in de meeste gevallen uw kind dezelfde dag weer 
normaal kan eten, drinken en spelen.

Nacontrole 
Na de behandeling maken wij met u een afspraak voor een nacon-
trole, een paar weken na de behandeling. Mocht u onverhoopt niet 
kunnen, belt u dan alstublieft tijdig om deze te verzetten. Tijdens 
deze afspraak kijken we even in de mond van uw kind en maken 
we verdere afspraken over vervolgbehandelingen en controles in de 
toekomst. 



Preventie
We willen natuurlijk allemaal dat het gebit van uw kind na de nar-
cose optimaal gezond blijft, en daar hebben we u bij nodig!  
Zeker op jonge leeftijd heeft u de touwtjes volledig in handen. 
Maar natuurlijk helpen wij graag! Daarom komt u na de narcose 
terug bij de preventie-assistente. We zorgen dat uw kind op een 
leuke manier bezig is met poetsen en voeding. Zo wordt het voor 
u ook leuker, en is streng zijn helemaal niet zo vaak nodig. Uw kind 
went gelijk steeds meer aan het bezoeken van de tandarts, zodat 
hij/zij de juiste stappen leert om op een later moment weer ‘ge-
woon’ naar de huistandarts te kunnen gaan. Laat je tanden zien!

Uw kind voorbereiden op de behandeling
Bij sommige kinderen is het handig van te voren niet te veel over 
de behandeling te vertellen, voor andere kinderen juist weer wel.  
U kunt dat zelf vaak het beste inschatten.

Kosten 
Vóór de behandeling wordt een machtiging aangevraagd bij uw 
zorgverzekeraar. Als deze machtiging wordt goedgekeurd, ont-
vangt u meestal een kopie thuis. Daarna kunnen wij de kosten 
direct bij uw verzekeraar declareren. 



De belangrijkste punten op een rij:
   Zorg dat uw kind nuchter is op de dag van de behandeling.
   Kom op de dag van de behandeling met 2 volwassenen en  
zonder andere kinderen.
   Zorg dat u het juiste mobiele nummer doorgeeft aan de praktijk.
   Geef wijzigingen in de gezondheid van uw kind altijd door.
   Lees de informatie die u meekrijgt na het vooronderzoek goed 
door.

Vragen?
Wij beantwoorden ze graag. U kunt ons op maandag t/m vrijdag 
bellen van 8.15u tot 13u, ons telefoonnummer is 071-8200 201.




