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HET WEGNEMEN VAN AMANDELEN EN VEGETATIES (= poliepen)
Geachte ouders,
Uw kind onderging vandaag een ingreep waarbij amandelen en eventueel poliepen werden
weggenomen. Hieronder vindt u enkele postoperatieve raadgevingen.
Eerste dag (dag van de ingreep)
* Indien het kind geen zin heeft om iets te eten of te drinken, niet aandringen. Indien het kind wel zin
heeft, mogen kleine hoeveelheden koude, niet prikkelende dranken of roomijs gegeven worden.
* Het kind niet laten zuigen op ijs of fopspeen (tutje) wegens gevaar voor bloeding.
* Het kind zoveel mogelijk rustig in bed laten. Wanneer het kind lastig is, is het wenselijk een zetpil
(suppo, stopje) voor pijnstilling te geven bv. Perdolan mono.
* ’s Avonds kan matige koorts optreden; het best wordt dan een zetpil voor pijnstilling gegeven.
* Eventueel braken van donker bloed is normaal.
Tweede dag
* Het kind mag alles eten wat niet te hard of te warm is, bv. soep, puree, crème, papjes, yoghurt,…
* Het is nodig dat het kind de tweede dag keelbewegingen maakt (slikken en spreken) om een
vlugge genezing in de hand te werken.
* Wanneer het kind lastig of onrustig is, wanneer het klaagt van keel- of oorpijn, mag weer een
zetpil voor pijnstilling gegeven worden.
* Matige koorts de tweede dag ’s avonds is normaal; het best wordt nog een zetpil gegeven.
Derde dag
* Geleidelijk overgaan naar normale voeding; wel een tiental dagen opletten voor prikkelende, te
harde of te warme spijzen (geen harde broodkorsten, frieten of snoepjes).
ALGEMENE OPMERKINGEN
* Oorpijn, witte vlekken in de keel en zwarte stoelgang zijn normale verschijnselen de eerste dagen
na de ingreep.
* Bij braken of blijven uitlopen van rood bloed de huisdokter verwittigen.
* Koorts is normaal de eerste dagen; na vijf dagen mag er geen duidelijke koorts meer zijn.
Zolang het kind koorts heeft, moet het binnen blijven.
* Indien het kind koortsvrij is, mag het buiten komen (indien de weersomstandigheden gunstig zijn).
* Blootstelling aan hevige zon moet gedurende tien dagen na de ingreep vermeden worden wegens
bloedingsgevaar.
* Een tiental dagen na de ingreep moet het kind goed door de neus kunnen ademen. Eventuele
gewoonte van mondademen dient dan afgeleerd te worden door de aandacht van het kind op
zijn neusademhaling te vestigen.
* Een controle-onderzoek is noodzakelijk twee weken na de ingreep.
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