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 Het is mogelijk dat je kind vandaag nog licht bloederig speeksel opgeeft. Een echte nabloeding (meer en helrood bloed) is zeldzaam.
Het is echter raadzaam je kind de eerstvolgende 10 dagen wat rustig
te houden (sport, hevig spelen kunnen best vermeden worden).
Indien er toch een grotere bloeding optreedt, neem je onmiddellijk
contact op met de dokter (tel. 011 69 95 22), met de kinderafdeling
(tel. 011 69 97 90) of met de dienst spoedgevallen (tel. 011 69 93 33).
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 Het is normaal dat je kind de volgende dagen keel- en slikpijn heeft
en voedsel en/of drank moeilijk inneemt. De wonde in de keel geneest na de veelvuldige infecties immers langzaam (7 à 10 dagen).
Meestal is de pijn erger na 4 à 5 dagen, dit is geen alarmteken.
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 Wat voeding betreft worden vooral melkproducten (yoghurt, platte
kaas) goed verdragen. Liefst niet te warme gerechten of dranken.
Ook chocolade, fruitsap of bruisende dranken veroorzaken meer
slikpijn. Als je je kind de eerste dagen ‘s nachts wakker maakt om
pijnstilling te geven, laat je hem/haar best ook wat drinken om uitdroging van de wonde (wat zorgt voor pijn) te voorkomen.
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 Vanaf de 2de dag mag je malse spijzen geven zoals mals brood,
puree, macaroni, spaghetti, cake, pannenkoeken.
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 Na enkele dagen kan er zich een wit-geelachtig beslag vormen op
de plaats van de wonde in de keel. Dit is normaal en wordt soms
verkeerdelijk aanzien als een infectie. Een antibioticum is dan ook
niet nodig. Dit beslag kan echter wel een wat onaangename mondgeur veroorzaken. Na ongeveer 10 dagen wordt dit beslag afgestoten.
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 Je kind kan de eerste dag na de operatie een licht verhoogde temperatuur vertonen. Indien dit aanhoudt of erger wordt, kun je je
huisarts raadplegen.
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 Een controleonderzoek op de raadpleging is gepland. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, gelieve er een te maken op het
nummer 011 69 95 22.
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