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Pijnstilling bij een operatie aan de keelamandelen
 
Inleiding
Uw kind wordt binnenkort in het LangeLand Ziekenhuis geopereerd aan de keelamandelen, 
eventueel in combinatie met de neusamandel.
 
Pijnmedicatie
De pijnstilling na de ingreep bestaat voor uw kind, dat (ongeveer) …….  kilogram weegt, uit de 
combinatie van:

 Een paracetamol zetpil van ………. milligram, welke u ……. maal per etmaal (24 uur) 
met ongeveer gelijke tussenpozen toedient. Paracetamol is vrij verkrijgbaar bij drogist en 
apotheek. Haal dit tijdig in huis.

 Een diclofenac zetpil van ………. milligram, welke u ……. maal per etmaal (24 uur) met 
ongeveer gelijke tussenpozen toedient. Deze medicatie krijgt u van de anesthesioloog 
voor vier dagen op recept voorgeschreven. Ga tijdig naar uw apotheek.

Wij adviseren u de zetpillen gedurende de eerste 48 uur na de operatie op vaste tijden toe te 
dienen, daarna kunt u de pijnstilling minderen op geleide van de pijn.
Echter, vaak is gedurende vier dagen zowel de paracetamol als de diclofenac nodig!
Verminder als eerste de diclofenac zetpil, dit is de sterkst werkende pijnstiller.
 
Geef uw kind op de dag van de ingreep ongeveer één uur voordat u in het ziekenhuis 
aanwezig moet zijn, reeds de eerste diclofenac zetpil en de eerste paracetamol zetpil, zodat de 
pijnmedicatie al werkt als uw kind na de ingreep weer wakker wordt uit de narcose. Beide 
zetpillen mogen tegelijkertijd gegeven worden. 
Als het toedienen van zetpillen bij uw kind moeizaam gaat, omdat uw kind niet wil, begin dan 
met het toedienen van de diclofenac zetpil, omdat dit de sterkst werkende is.
 
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Anesthesie. Deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30, telefoon 
079 – 346.25.49.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten.
 
 


