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Naam en voornaam van uw kind:

Datum van operatie …………………………………………………………..

Naam van operatie

Leeftijd

Gewicht 

Neemt uw kind medicatie Vul de lijst in of breng een duidelijk overzicht mee.

Bijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGAN 1 1 1

Nee Ja Indien ja

Werd uw kind reeds geopereerd? Wanneer? Welke operatie?

Welke?

Is uw kind allergisch 

O   voor medicatie?

O   voor ontsmetting?

O   voor rubber of latex?

O   andere?

Aandoening?

Behandelend arts?

Behandeling?

Heeft uw kind koorts? Breng het ziekenhuis op de hoogte !

PREOPERATIEVE VRAGENLIJST VOOR KINDEREN

Mevrouw, Mijnheer,                                                                                                                                           

Om de anesthesie bij uw kind zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u onderstaande vragenlijst 

nauwgezet en correct in te vullen. Dit is uiteraard informatie die vertrouwelijk behandeld wordt.

……………….

………………..Kg

links / rechts *…………………………………………………………..
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Waren er bij uw kind / familie ooit 

problemen tijdens een operatie 

of verdoving?

Gelieve elke zorgverlener steeds op de hoogte 

te brengen bij latex allergie

STERKTE

500 mg500 mg500 mg500 mg

NAAM GENEESMIDDEL

bruistabletbruistabletbruistabletbruistablet
A
VO

N
D

Hoeveel van het geneesmiddel neemt 

u in en wanneer op de dag ?

VORM

VOLLEDIGE naam geneesmiddel +  sterkte + vorm ( tablet, druppels, 

siroop…)
Tip : kijk op de verpakking + breng ook alle verpakkingen mee naar het ziekenhuis!

Is uw kind gedurende de laatste 

6 weken ziek geweest?

*: omcirkel wat van toepassing is



Nee Ja Indien ja

Heeft uw kind makkelijk

O  Blauwe plekken ?

O  Neusbloedingen?

Ondergetekende

Adres

Telefoon nummer

- de chirurgische ingreep / het onderzoek

- anesthesie (met evt caudaal blok) die zij hiervoor nodig achten

te laten verrichten in (dag)hospitalisatie op mijn minderjarig kind

Ik werd ingelicht omtrent de aard en de bedoeling van de medische ingreep die binnenkort uitgevoerd 

zal worden. Ik werd door de behandelende arts ingelicht omtrent de risico's verbonden aan deze ingreep, 

de mogelijke resultaten en de beperkingen van de methode. Ik kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Tevens verklaar ik akkoord te gaan met een eventuele verdere opname in het AZ Diest indien dit door 

onvoorziene omstandigheden nodig mocht blijken.

Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid die een opname in het (dag)ziekenhuis met zich mee 

brengt en bevestig hierbij mij aan de volgende richtlijnen te zullen houden:

- Vanaf middernacht, de dag voor het onderzoek / de ingreep en/of verdoving mijn kind niets meer te

laten eten, drinken of roken. En mijn kind strikt aan de nuchterheidsregels zoals hierboven beschreven 

te houden.

- Mijn kind geen alcoholisch dranken te laten innemen tot 24 uur na de behandeling.

- Mijn kind niet op eigen kracht naar huis te laten gaan, maar door een verantwoordelijk persoon naar 

huis te laten begeleiden.

- Voorzorgen te nemen om gedurende de eerste 24 uur na de behandeling mijn kind onder 

rechtstreeks toezicht te laten blijven van een verantwoordelijk persoon.

- Make-up, piercings, juwelen, kunstnagels en nagellak te verwijderen voor de ingreep

Tevens verklaar ik akkoord te gaan dat een vertegenwoordiger van een medisch bedrijf, op aanvraag van 

de chirurg, de operatie kan bijwonen.

Gelezen en goedgekeurd,

Datum Handtekening van de instemmende persoon

Moeder/Vader/Voogd

Heeft uw kind diabetes?

Op de dag van de ingreep moet uw kind NUCHTER zijn.  Dit wil zeggen dat het kind ten miste 6 uur vóór de 

ingreep niks meer gegeten of gedronken heeft.                                                                                                                            

Op deze regel zijn twee uitzonderingen:                                                                                                                                              

O water (niet bruisend, zonder toevoegingen) mag uw kind drinken tot 3 uur voor de ingreep.                                                                                                                                            

O als uw kindje jonger is dan één jaar mag het borst-of flesvoeding drinken tot 4 uur voor de ingreep.                   

Deze regels dienen ertoe om de anesthesie bij uw kind op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.  Bij 

het niet naleven hiervan zal de ingeep steeds uitgesteld moeten worden.                                                                                                                              

Geeft hierbij de toelating aan de behandelende geneesheren in het AZ Diest

*: omcirkel wat van toepassing is


