Afdeling Kind & Jeugd

Aandachtspunten voor
thuis
Rechtzetten van de oogjes

Uw kind is opgenomen geweest voor het rechtzetten van de
oogjes. Uw kind is nu zover opgeknapt dat hij/zij weer naar
huis kan. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten waar
u rekening mee dient te houden. Dit zijn algemene aandachtspunten. Als er specifieke zaken zijn, zal de arts of de verpleegkundige dit met u bespreken voordat u met uw kind naar huis
gaat.

Vervoer
Afhankelijk van de situatie van uw kind is het aan te raden dat
er iemand bij uw kind achter in de auto gaat zitten. Er is dan
altijd iemand die bij uw kind zit als deze extra aandacht nodig
heeft.

Pijn
Bij pijn kunt u Paracetamol geven, tenzij anders is aangegeven. De eerste twee dagen na de operatie adviseren wij
om 3 à 4 maal daags een Paracetamol te geven. Hierna kunt u
op aangeven van uw kind de Paracetamol geven (maximaal
4x daags).

Activiteiten
Zorg ervoor dat uw kind zich de dag van en de dag na de
operatie rustig houdt. Uw kind zal hierna over het algemeen
zelf heel goed aangeven wat wel en niet kan. Pas hier de
activiteiten op aan. Naar school is geen probleem als u vindt
dat dit mogelijk is.
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Voeding
Ga verder met heldere dranken als appelsap, water, ranja,
roosvicée, heldere bouillon, dubbelfris, thee etc. Als uw kind
niet misselijk is kunt u dit uitbreiden met licht verteerbare
voeding zoals pap, soep, appelmoes, puree en een boterham.
Nog even geen koolzuurhoudende drank. Blijft uw kind
misselijk of spugen geef dan regelmatig kleine beetjes helder
drinken. De dag na de operatie mag uw kind weer normaal
eten mits er geen bijzonderheden zijn.

Wondverzorging
Probeer waar mogelijk te voorkomen dat uw kind in de oogjes
wrijft. Er kan nog een poosje wat bloederig traanvocht uit de
oogjes lopen. Dit kunt u met een gaasje opdeppen, niet in het
oogje wrijven. Als uw kind even niet tegen fel licht kan, vermijd
dat dan. De gordijnen dicht of een zonnebril bieden vaak een
oplossing.

Zalf
Het kan voorkomen dat u uw kind oogdruppels of oogzalf moet
toedienen. Dit wordt u door de oogarts nog verteld. Hij zorgt
ervoor dat u een recept krijgt voor deze zalf of druppels.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met
de polikliniek van de oogartsen, telefoonnummer: 0164278370.
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