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



Waarom sedatie?
Ook al duurt een behandeling kort, zoals het trekken van een kies, 
voor jonge kinderen kan het een heel nare ervaring zijn. Om dit 
zo veel mogelijk te verzachten, kan sedatie een goede oplossing 
zijn. Hierbij wordt het bewustzijn verlaagd door het geven van een 
kortwerkend kalmeringsmiddel, zoals Dormicum. Alternatieven zoals 
narcose zijn -vanwege het grote ingrijpen daarvan- in deze gevallen 
niet op zijn plaats.

Wat is Dormicum?
Dormicum® is een kalmeringsmiddel, dat ook gebruikt wordt als 
slaapmiddel. Het is gemakkelijk toe te dienen en kan gezonde kinde-
ren helpen bij eenmalige en kortdurende ingrepen door de tandarts.

    Na het slokje medicijn, geven we meteen een slokje limonade voor 
de smaak. We oefenen soms eerst met wat water.
     Het effect varieert van kind tot kind en is goed te merken tussen 
20-60 minuten. Het ene kind is erg slaperig en het andere is dat 
veel minder. Wel is het zo, dat de meeste kinderen er rustiger van 
worden en beter meehelpen.  
De totale werking kan een paar uur duren.
     Meestal vergeten kinderen wat er gebeurd is tijdens de behandeling.
    Het middel heeft geen pijnstillende werking, dus het geven van een 
verdoving blijft nodig. 
    Uw kind moet gezond zijn en mag geen medicijnen gebruiken die 
invloed hebben op dormicum (dit overleggen we van tevoren).
     Dormicum werkt het best en rustigst voor uw kind als er niet te 
veel prikkels zijn. Dat betekent dat het handig is om na het toedie-
nen in de wachtkamer rustig een boekje te lezen of iets dergelijks 
en zachtjes te praten. Dat zullen wij ook doen in de behandelkamer 
als we aan de slag gaan. Op deze manier is er meer kans dat uw 
kind alles rustig kan ondergaan. 





Op de dag van de behandeling
Geef uw kind op de dag van de behandeling een licht ontbijt, 
bijv een beschuitje of cracker. Let op: geef uw kind geen melk of 
melkdrank! Tot 2 uur voor de behandeling mag uw kind heldere 
dranken drinken, zoals thee, water of limonade (dus geen melk of 
melkdrank). Als uw kind zich op de dag van de behandeling niet 
lekker voelt (verkouden, benauwd, koortsig), neem dan contact op 
met de praktijk. We kunnen dan samen beoordelen of de behan-
deling door kan gaan.

Na de behandeling
Na de behandeling is uw kind vaak nog slaperig. Kom daarom 
altijd met twee volwassenen of zorg dat u opgehaald wordt na de 
behandeling, zodat er altijd een volwassene is die op uw kind kan 
letten op weg naar huis. Als u niet met zijn tweeën kunt komen, 
is een taxi op de terugweg een goed alternatief. Ook thuis dient u 
uw kind voortdurend in de gaten te houden. Let u hierbij vooral op 
verminderde sufheid, goede huidskleur en ademhaling. Wacht nog 
even met dingen als traplopen en fietsen, uw kind kan nog een 
beetje wankel zijn.

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. Denk eraan dat het 
misschien juist wel handig is er niet te veel over te praten, zeker 
niet achteraf. De meeste kinderen weten immers niet meer wat er 
precies gebeurd is.



De belangrijkste punten op een rij:
   Let erop dat uw kind zich houdt aan de voedingsadviezen,  
dus GEEN MELK OF MELKDRANK.
   Neem contact met ons op als uw kind zich niet lekker voelt  
op de dag van de behandeling.
   Zorg dat u na de behandeling met zijn tweeën bent.

Afspraken afzeggen
Nadat we samen hebben bepaald hoeveel tijd uw kind nodig heeft 
bij de kindertandarts, reserveren wij deze tijd voor u en uw kind. 
Mocht u een afspraak willen verzetten, laat dit ons dan minimaal 
24 uur van tevoren weten, zodat wij nog een ander kind kunnen 
inplannen (voor afspraken die op maandag staan gepland, moet 
u op vrijdag afzeggen). Vergeet u dit, dan kunnen we de gereser-
veerde tijd in rekening brengen. Mocht het vaker voorkomen dat u 
afspraken vergeet af te zeggen, dan zijn wij genoodzaakt u terug te 
verwijzen naar uw eigen tandarts. Dit klinkt erg streng, maar het is 
de enige manier om geen kostbare tijd verloren te laten gaan. Zo 
kunnen we alle kinderen helpen die het nodig hebben.

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.






