Informatiebrochure voor patiënten

Wonderspuitjes onder sedatie
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Op de dag van je spuitjes kom je ‘s morgens vroeg naar het ziekenhuis. Je
mama/papa mogen uiteraard mee.
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De dokter komt nog even
kijken of je in topvorm bent en
beluistert je longen.
Je krijgt nog een kalmerende
vloeistof via een neusspray
waarvan je rustig zal worden.
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Je krijgt een mooi ziekenhuiskleedje aan en mag in het bed gaan liggen.
De verpleegkundige komt langs om een toverzalfje te smeren op de plaatsen
waar we later de speciale medicatie voor je spieren zullen inspuiten.
Deze zalf zorgt ervoor dat je er niets van zal voelen. We meten ook nog even hoe
groot je bent en hoeveel je weegt.
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Je gaat naar een magische kamer
waar lichtjes aan het plafond
schitteren.
Je krijgt enkele plakkertjes op je
borstkast om je hartslag te kunnen
volgen op ons beeldscherm.
De slaapdokter geeft je een tovermasker met droomlucht. Wanneer je
een paar keer diep inademt, val je
in een diepe slaap en droom je even
zalig weg.
We nemen je mee op reis. Jij mag
kiezen waar we naartoe gaan. Luister
maar rustig naar een ontspannend
verhaal.
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De dokter en zijn assistent
geven je de speciale medicatie
via enkele wonderspuitjes in
je been of arm, afhankelijk van
de plaats waar je last heb van
stramme/korte spieren.

We zetten het tovermasker
met de droomlucht weer af en
je wordt wakker met 2 witte
benen (gipsen).

Door het tovermasker lig jij
ondertussen zalig te dromen
en voel je hier helemaal niks
van!

6

Na de wonderspuitjes zal de dokter je benen gipsen om ervoor te zorgen dat
de medicatie extra goed en lang werkt. Deze kan je laten versieren door je
vriendjes en familie. Zo ziet iedereen hoe moedig en flink jij wel bent!
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Je gaat terug naar de kamer waar we je nog even via een scherm opvolgen
om zeker te zijn dat het tovermasker goed is uitgewerkt en jij je goed voelt.
Nadien mag je gewoon weer naar huis. Je krijgt nog gekke schoenen van de
dokter waardoor je met je gipsen kan stappen.
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Na 2 weken zien we je graag
terug in het ziekenhuis om je
gipsen met een speciaal kriebeltoestel te verwijderen.
Dit doet geen pijn. Het kriebelt
wel een beetje en maakt behoorlijk veel lawaai. Als dit je
stoort, krijg je een toffe hoofdtelefoon waardoor je minder
last hebt van het geluid.
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In de periode vlak na de toverspuitjes is het belangrijk om
de ontspannen spieren goed
te blijven rekken en sterker te
worden.
Ook de spalken draag je zoveel
mogelijk.

Je eigen kinesitherapeut zal je zeker helpen om je spieren weer in
topconditie te brengen. Graag zien we dat je na de spuitjes zelfs wat
meer gaat oefenen.
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Op het ganglabo maken we graag nog eens een filmpje om te zien hoe je
stapt. Zo kunnen we zien of onze toverspuitjes hun werk hebben gedaan en
hoe sterk jij bent geworden door al dat oefenen.

Je kan ons bereiken
via 03 821 34 20.

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met
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Heb je nog vragen?

