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info voor de ouders

man, vrouw en kind

Uw kind
krijgt een hartoperatie
UZ Gent, Afdeling Kindercardiologie - Cardiochirurgie

Uw kind krijgt een hartoperatie

We vragen u aanwezig te zijn tussen 10u00 en 11u00.

		 Opname 1 dag voor de operatie
Uw kind wordt 1 dag vóór de operatie opgenomen op de afdeling Algemene
Pediatrie (4K12D). Op de kamer kan een van de ouders comfortabel blijven
overnachten.
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De extra dag opname is nodig voor een aantal voorbereidende onderzoeken en
gesprekken.

Er wordt die dag bloed geprikt en een foto van de longen genomen (RX thorax)
om er zeker van te zijn dat uw kind in een optimale conditie verkeert. Met behulp
van een fotoboek bereiden we zowel u als uw kind zoveel mogelijk voor op de
operatiekamer en het verblijf op de afdeling Intensieve Zorgen. De anesthesist,
die tijdens de operatie voor de algemene verdoving zorgt, komt kennis maken en
bespreekt met u wanneer uw kind voor de laatste keer mag eten. Meestal wordt
ook opnieuw een uitgebreide echocardiografie uitgevoerd, vaak in aanwezigheid
van de chirurg. Deze neemt nadien alle tijd om de operatie met u in detail te
bespreken. Aarzel vooral niet om al uw vragen aan haar/hem te stellen!
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		 Operatie en intensieve zorgen
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Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt uw kind steeds ’s morgens geopereerd. Dit betekent dat het om 7u30 op de operatiekamer moet zijn. Beide
ouders mogen mee naar het operatiekwartier. De chirurg zal u op voorhand
een ruwe schatting geven van de operatieduur.
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Van zodra de operatie is afgelopen, wordt uw kind overgebracht naar de afdeling
Intensieve Zorgen na cardiochirurgie. Deze afdeling ligt net naast de operatiezaal en verzorgt zowel kinderen als volwassenen. Van zodra uw kind volledig
is verzorgd, mag u het komen bezoeken. De bezoekuren die gelden voor de
volwassen patiënten worden niet toegepast voor de kinderen. Wel vragen we
u, voor de privacy van de andere patiënten, niet op bezoek te komen tijdens de
uren van intensieve verzorging, namelijk tussen 7u en 10u.

Wanneer uw kind voldoende is hersteld, kan het opnieuw naar de Algemene
Kinderafdeling (4K12D). De laatste dagen in het ziekenhuis kan uw kind verder
aansterken en kan u zich voorbereiden op het ontslag.

Op de afdeling Intensieve Zorgen is het niet mogelijk om bij uw kind te blijven
slapen. Bovendien is het aantal beschikbare kamers voor ouders erg beperkt.
U moet er dus rekening mee houden dat u tijdens deze periode niet altijd in het
ziekenhuis kan overnachten.
Hoelang uw kind op Intensieve Zorgen blijft, is afhankelijk van de ernst van de
operatie en de snelheid van het herstel.

		 Herstel en verblijf in het Kinderziekenhuis
Na het verblijf op de afdeling Intensieve Zorgen heeft uw kind nog een tijdje
nood aan extra opvolging. Het wordt daarvoor overgebracht naar de afdeling
Intensieve Zorgen Pediatrie, een afdeling in het Kinderziekenhuis waar extra
monitoring (opvolgen van hartslag, ademhaling …) kan worden voorzien. Op
deze afdeling verblijft uw kind opnieuw in een kamer waar een van de ouders
kan blijven overnachten.
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		 Ontslag
Meestal weet de zaalarts enkele dagen op voorhand wanneer uw kind wordt
ontslagen. Alvorens naar huis te gaan, worden nog een aantal onderzoeken
gepland: een ECG om de hartslag te controleren; een laatste echocardiogram
om de hartfunctie te evalueren; een nieuwe foto van de longen om te kijken of
ook daar alles is orde is … Zijn de resultaten van alle onderzoeken goed, dan
wordt het licht op groen gezet voor het ontslag.
LET OP: om praktische redenen moet het ontslag gebeuren vóór 14 u. We
vragen u dan ook daarmee rekening te houden als u het vervoer regelt.
Als uw kind medicijnen nodig heeft, krijgt u voldoende capsules mee om de eerste
dagen te overbruggen. Van de zaalarts krijgt u de volgende documenten mee:
• Ontslagbrief en medicatielijst
• Medicatievoorschriften
• Afspraak bij uw kindercardioloog 1 week na ontslag en bij de chirurg 6
weken na ontslag
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		 Broertjes en zusjes
Op de Algemene Kinderafdeling zijn broertjes, zusjes en andere familieleden
steeds welkom tijdens de bezoekuren. Let er wel op dat de rust van uw kind
wordt gerespecteerd. Op de afdeling Intensieve Zorgen wordt het bezoek van
broertjes en zusjes sterk beperkt. Indien u hen uitzonderlijk toch op bezoek wil
laten komen, dient u steeds te overleggen met de verantwoordelijke verpleegkundige.

		 Contactgegevens
Artsen verantwoordelijk tijdens de opname
Kliniekhoofd kindercardiologie

prof. dr. D. De Wolf

Kindercardiologen

dr. K. De Groote
dr. H. De Wilde
dr. J. Panzer
dr. K. Vandekerckhove
dr. ..............................

Kindercardioloog in opleiding
Cardiochirurgen

09 332 24 60
09 332 05 63
09 332 54 02
09 332 58 38
09 332 05 65

dr. K. François
dr. T. Bove

Ondersteunende diensten
Kinderpsychologe
Sociaal assistente

mevr. E. De Bruyne
mevr. A. Boury
mevr. A. Henderick

09 332 24 62
09 332 07 85
09 332 28 38
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Andere contactgegevens

		 “deLIEving”
Speciaal voor de broertjes en zusjes van opgenomen kinderen werd “deLIEving”
opgericht. Die verzorgt gratis geanimeerde kinderopvang in het kinderziekenhuis. Broertjes en zusjes kunnen er spelen, knutselen, huiswerk maken…
DeLIEving is open elke weekdag van 11u tot 19u. Er wordt gevraagd uw
kinderen op voorhand in te schrijven via e-mail (delieving@uzgent.be) of telefoon
09 332 33 78.
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Secretariaat kindercardiologie
mevr. C. Maes
Verpleging kindercardiologie
dhr. C. Leyman
Secretariaat hartchirurgie		
Verpleging Algemene Kinderafdeling		
Verpleging Intensieve Zorgen Pediatrie		
Verpleging Intensieve Zorgen 		

09 332 24 64
09 332 24 19
09 332 47 00
09 332 35 40
09 332 27 94
09 332 47 38

Websites
Kindercardiologie
UZ Gent

www.kinderhart.be
www.uzgent.be

Belangrijke opmerking
Als uw kind enkele dagen voor de operatie ziek is of koorts heeft,
neem dan steeds contact op met een van de kindercardiologen.
Het is soms beter dat de operatie dan wordt uitgesteld.
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Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden.
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