alles wat u
moet weten
over een
behandeling
onder
invloed van
narcose

Vandaag heeft u een intake gehad bij de anesthesist. Om u goed te
kunnen voorbereiden op de tandheelkundige behandeling, hebben we deze folder gemaakt. Wij vragen u deze goed te lezen. De
narcose vindt plaats bij Uitblinkers Leiden, altijd op een donderdag of
zaterdag.
Warm aankleden en luier omdoen
Om het prikje nog makkelijker te maken, vragen wij u om uw kind
warm aan te kleden, liefst met handschoenen. Bloedvaten zijn namelijk beter zichtbaar als de huid warm is. Om dezelfde reden krijgt uw
kind soms een teiltje met warm water, om zijn of haar armen in te
houden vóórdat hij zij naar binnen wordt gevraagd. Doe uw kind vóór
de behandeling een luier om, dit voorkomt natte kleren. U kunt ook
reserve kleding meenemen.
Belangrijk! Zorg dat uw kind nuchter is
De behandeling kan alleen plaatsvinden als uw kind nuchter op de
praktijk komt. Dat betekent dat uw kind niet gegeten of gedronken
mag hebben. Als dit wel het geval is, kan de behandeling niet doorgaan. Dit heeft te maken met de veiligheid van uw kind.
Mijn kind is erg verkouden of heeft koorts, wat nu?
Graag even naar de praktijk bellen, het liefst een dag van te voren.
We kunnen dan samen kijken of de behandeling door kan gaan.
1 uur voor de behandeling: pleisters plakken
U heeft van de anesthesist of anesthesiemedewerker één of meerdere EMLA® pleisters meegekregen. Dit zijn speciale pleisters met
verdovingszalf om ervoor te zorgen dat uw kind zo min mogelijk van
het prikje voelt. Breng de pleisters één uur voor de geplande behandeling aan op de plekken die we u hebben aangewezen Dit zijn de
plaatsen op de huid waar de bloedvaten het beste zichtbaar zijn. Wij
zullen uw kind afleiden, zodat hij of zij het prikje niet zo bewust mee
krijgt. Dankzij de pleisters voelt uw kind het prikje niet of nauwelijks.

Kom met 2 volwassenen en zonder andere kinderen
Er mogen geen broertjes of zusjes meekomen op de dag van de
behandeling.
In slaap brengen
Tijdens het in slaap brengen mag één ouder of begeleider mee de
behandelkamer in. De pleisters worden verwijderd en de anesthesist
zal een infuus aanbrengen, waardoor het slaapmiddel ingespoten
wordt. Dit middel werkt zeer snel, uw kind valt dus snel in slaap.
Het kan zijn dat uw kind zich nog even onrustig beweegt, of dat de
ogen nog geopend blijven. Dit is een normale reactie op het slaapmiddel. Zodra uw kind in slaap valt, wordt u naar de wachtkamer
begeleid. 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. Geeft u wel het juiste mobiele telefoonnummer aan
ons door?

De behandeling
De behandeling duurt ongeveer 60-90 minuten. U bent daarbij niet
in de behandelkamer aanwezig. Het kan zijn dat uw kind niet wordt
geholpen door de tandarts die u tijdens het eerste bezoek heeft
gezien. Dit doen we om de wachtlijst zo kort en eerlijk mogelijk te
houden. Als er tanden of kiezen verwijderd worden, worden de
wondjes gehecht. De hechtdraad die we gebruiken, lost binnen
ruim een week vanzelf op. Wij hoeven deze dus niet te verwijderen.
Tijdens de behandeling wordt door het infuus een pijnstiller (paracetamol) toegediend, daarnaast gebruiken we ook lokale verdoving.
Wakker worden
Op het moment dat uw kind wakker aan het worden is, vragen we
u om aanwezig te zijn. U mag dan met twee volwassenen naar
binnen. Uw kind kan (meteen) na de behandeling moe, hangerig of
slaapdronken zijn, soms zelfs wat bozig. U mag weer naar huis als
de anesthesist het zegt; het is vaak rustiger voor uw kind om thuis
bij te komen. Voor de veiligheid van uw kind is het erg belangrijk
om hem/haar met twee volwassenen te begeleiden, zodat één
persoon naast uw kind op de achterbank kan zitten.
Weer thuis
We gebruiken lokale verdoving in de mond en dit kan thuis nog
raar aanvoelen. Ongeveer na een uur mag u uw kind wat te eten of
drinken geven. Dit hoeft geen zacht voedsel te zijn, gewoon geven
wat er lukt - u zult merken dat alles dan sneller weer vergeten is.
Heeft uw kind ’s middags nog pijn, dan kunt u eventueel zelf nog
wat kinderparacetamol geven. De anesthesist noteert het tijdstip
wanneer er toegediend mag worden en de hoeveelheid kinderparacetamol in een brief die u meekrijgt. Doe de middag na de
behandeling een beetje rustig aan. Maar ook daarin is het advies:
kijken wat er lukt. De meeste kinderen herstellen snel.

De belangrijkste punten op een rij:
Zorg dat uw kind nuchter is
Kom op de dag van de behandeling met 2 volwassenen en
zonder andere kinderen.
Bij twijfel over de gezondheid van uw kind, altijd even bellen.
Ook als er wijzigingen zijn in de gezondheid!
Haal kinderparacetamol in huis
Doe uw kind een luier om
Kleed uw kind warm aan
Behandeling is altijd op een donderdag of zaterdag
Geef het juiste mobiele telefoonnummer door
Er gaat één ouder mee naar binnen als u aan de beurt bent
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.
Niet nagekomen afspraken
Omdat er een heel narcoseteam en tandheelkundig team voor u
en uw kind klaar staan, zijn de behandelingen zeer kostbaar. U zult
begrijpen dat er daarom van u verwacht wordt, dat u de gemaakte
afspraken nakomt. Mocht het gebeuren dat u zonder of met te laat
bericht besluit niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig te
zijn, dan moeten wij helaas kosten in rekening brengen.
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.

