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Sondage
(Behandeling van tranende ogen bij kinderen)
Bij uw kind is vastgesteld, dat de afvoer van tranen van het oog naar de neus belemmerd is.
Dit kan aanleiding geven tot tranende ogen of terugkerende ontstekingen. Behandeling met
druppels, zalf of "traanzakmassage" lost in een deel van de gevallen het probleem niet op. In
zulke gevallen is "sondage" aangewezen. Hierbij kan de oogarts met een dun metalen
staafje via het traanpuntje voelen waar de verstopping zit. In de meeste gevallen kan de
traanbuis dan direct worden geopend. Om de sondage secuur en veilig te verrichten, vindt
deze ingreep onder narcose plaats, in dagbehandeling. Dit laatste houdt in dat u met uw kind
's ochtends voor de ingreep naar het ziekenhuis komt en in de loop van de middag samen
weer naar huis gaat.

Voorbereidingen thuis
Geneesmiddelen met een antistollende (bij)werking, zoals kinderaspirine, mogen in de week
voor de operatie niet gebruikt worden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw
oogarts of huisarts. Als uw kind hevig hoest, koorts of andere ziekteverschijnselen krijgt, zal
de ingreep moeten worden uitgesteld. Neemt u in dat geval contact op met het
opnamebureau in het ziekenhuis. Als u ons tijdig waarschuwt, kan nog een andere patiënt
worden opgeroepen. Bij twijfel kunt u altijd overleggen.

Dag van de ingreep
Vanaf 24.00 uur (12 uur ’s nachts) mag uw kind niets meer eten of drinken. Eventueel
geneesmiddelengebruik graag vooraf met de oogarts overleggen.
Wat moet uw kind meenemen?





eventueel zorgverzekeringspas/identificatie
geneesmiddelen die eventueel gebruikt worden
toiletartikelen, nachtkleding
een speeltje/knuffel

U meldt zich op de kinderafdeling (H-0) op het tijdstip dat door het opnamebureau aan u is
meegedeeld. Daar wordt u ontvangen door de secretaresse of een verpleegkundige die u
met uw kind naar een kamer brengt. Als uw kind aan de beurt is, mag een van de ouders
mee naar de operatiekamer totdat uw kind in slaap is gebracht. De narcose vindt plaats door
middel van een prikje of een kapje. Bereidt uw kind hier op voor en vraag of hij/zij een kapje
of een prikje wil om in slaap gebracht te worden.
Met een kapje
de anesthesist (de arts die de narcose geeft) of anesthesieverpleegkundige plaatst het
narcosekapje over de neus en de mond. Hier doorheen stroomt lucht en het narcosegas dat
wat onaangenaam ruikt. Door rustig door te blijven ademen valt uw kind in een a twee
minuten in slaap.
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Met een prikje
de anesthesist of anesthesieverpleegkundige brengt een infuusnaaldje aan in de rug van de
hand of de arm. Via dit infuus wordt een slaapmiddel toegediend waardoor uw kind binnen
enkele seconden in slaap valt.
Wanneer uw kind slaapt, gaat u terug naar de kinderafdeling en wacht tot de ingreep is
afgelopen. Dit duurt meestal niet langer dan 20 minuten. Voor uitgebreide informatie over de
gang van zaken rond de ingreep voor kinderen en voor ouders kunt u terecht op de speciale
kinderdagbehandeling-informatiemiddag in het Flevoziekenhuis.

Na de ingreep
Na de sondage wordt uw kind naar de uitslaapruimte gebracht. Een van de ouders wordt
erbij geroepen en kan het kind vervolgens begeleiden naar de kinderafdeling. Het is niet
ongewoon dat er enig bloederig traanvocht uit het oog of de neus komt.
De oogarts komt na de ingreep langs om te vertellen hoe alles verlopen is. U krijgt een brief
mee met inlichtingen omtrent de sondage voor de huisarts en eventueel een recept voor
oogdruppels en een afspraak voor een poliklinische controle.
Wanneer uw kind voldoende hersteld is van de narcose (meestal duurt dat 3 tot 4 uur) mag u
samen naar huis.

Overige richtlijnen
Bij koorts boven 38,5 º C. of andere ziekteverschijnselen contact opnemen met ziekenhuis of
huisarts.
Belangrijke telefoonnummers
Flevoziekenhuis
 (036) 868 87 65
Opnamebureau
 (036) 868 87 67
Polikliniek Oogheelkunde
 (036) 868 87 33
Kinderafdeling
 (036) 868 88 65
MijnInfopunt
 (036) 868 85 21
Spoedpost
 (036) 868 88 11
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