INFO VOOR DE OUDERS

Wist je dat…
je de afdeling telefonisch moet verwittigen als je
kind ziek is en de opname niet kan doorgaan?
yy
we de nodige maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat je kind zo weinig mogelijk pijn heeft?
yy
broertjes en zusjes beter niet meekomen zodat je
je volledige aandacht aan je opgenomen kind kan
geven. Enkel met uitzonderlijke toestemming kun
nen broertjes en zusjes meekomen (vooraf telefo
nisch af te spreken).
yy
deLIEving een speelruimte is voor broers en zussen
van opgenomen kinderen. DeLIEving ligt naast het
dagziekenhuis Kindergeneeskunde (volg route
1006) en is open van 9 tot 19 uur. Graag op voor
hand telefonisch reserveren op tel. 09 332 33 78.
yy
er op de campus twee cafetaria’s en een restaurant
zijn?
yy
je aan de receptie van het dagziekenhuis Kinder
geneeskunde een afwezigheidsattest voor school of
werk kan krijgen?
yy
we graag je mening horen over het verloop van de
opname? Aan de receptie van het dagziekenhuis
kan je een beoordelingsformulier krijgen.
yy
het dagziekenhuis Kindergeneeskunde een heel
enthousiast team van verpleegkundigen en mede
werkers heeft, die steeds ter beschikking staan
als je vragen hebt.
yy

We wensen jou en je kind
een aangenaam verblijf.

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth
Ingang 10, route 1005
T +32 (0)9 332 37 72
kinderdagziekenhuis@uzgent.be
Medisch diensthoofd
Prof. dr. Sabine Van Daele
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Beste .............................................................................. en ouders,
Je wordt op ............................../........................../..............................
om ........................................ uur in het dagziekenhuis
Kindergeneeskunde (ingang 10, route 1005)
verwacht.
Je kind moet niet / wel nuchter zijn vanaf
............................. u.

Dagziekenhuis Kindergeneeskunde

Hoofdverpleegkundige
Rut Vrielynck
Adjunct-hoofdverpleegkundige
Elsje Tijtgat

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het UZ Gent.
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DAGZIEKENHUIS
KINDERGENEESKUNDE

DAGZIEKENHUIS
Je kind wordt binnenkot opgenomen in het dag
ziekenhuis Kindergeneeskunde van het Kinderzieken
huis Prinses Elisabeth. Je bereikt het dagziekenhuis
via ingang 10, route 1005.

Bezoek
Je mag vooraf eens op bezoek komen, maar maak dan wel
eerst een afspraak met de adjunct-hoofdverpleegkundige
(tel. 09 332 35 99).

Wat breng je mee?
Kids-ID, verzekeringsformulieren
Opnamevoorschrift of afsprakenformulier
yy
Ingevulde preoperatieve vragenlijst en toestem
mingsformulier voor kinderen (indien narcose): je kan
dit formulier terugvinden of www.uzgent.be > dagop
name chirurgisch dagziekenhuis. Je kan het ook op
onze afdeling krijgen.
yy
Thuismedicatie
yy
Flesvoeding (in poedervorm), eventueel dieetvoeding
yy
Fopspeen, knuffel
yy
Lievelingsspeelgoed
yy

Op deze afdeling worden kinderen tot 15 jaar opgeno
men voor een ingreep of onderzoek onder narcose,
voor medicatietoediening of voor allerlei onderzoeken.

Vóór de opname
Nuchter zijn
Je kind moet misschien nuchter zijn (afhankelijk van de
reden voor de opname).
De arts zal je vertellen vanaf wanneer je kind nuch
ter moet zijn. Over het algemeen gelden volgende
regels:
	Vanaf 6 uur voor de ingreep of het onderzoek
geen vaste voeding meer (dit betekent echt
niets meer, ook geen flesvoeding, met uitzon
dering van moedermelk en zuiver water).
Vanaf 4 uur voor de ingreep geen moedermelk
meer.
Vanaf 2 uur voor de ingreep geen water meer.

Voorbereiding
Afhankelijk van de leeftijd en het karakter van je kind
kan je veel of weinig vertellen over de opname. Vertel
je kind wat het te wachten staat en hoe de situatie in
het ziekenhuis verschilt van thuis. Zeg ook dat het soms
minder prettig zal zijn en dat het pijn kan hebben.
yyBeantwoord de vragen van je kind eerlijk. Er bestaan
goede boekjes over het ziekenhuis. Op de website van
het UZ Gent vind je een lijst met titels (www.uzgent.be
> je kind in het ziekenhuis). Je vindt er ook andere
nuttige tips.
yy

yy

Opgelet! Neem vooral geen waardevolle spullen mee!

De verpleegkundige komt aan bed voor het opna
megesprek en geeft uitleg over het verloop van de
opname, het onderzoek of de behandeling. Je kind
krijgt een identificatiearmband om, wordt gewogen
en gemeten en er worden nog een aantal andere
parameters genomen.
yy
Het kan zijn dat een kind dat na jullie toekwam eer
der aan de beurt komt. De verpleegkundige bepaalt
de volgorde van behandeling op basis van de drin
gendheid en het tijdstip van de opname of het
onderzoek. Onderzoeken en ingrepen kunnen door
onvoorziene omstandigheden later plaatsvinden
dan voorzien. Gelieve hiermee rekening te houden
en geduldig te wachten.
yy
Wanneer je kind op het middaguur in het dag
ziekenhuis Kindergeneeskunde aanwezig is en niet
nuchter moet blijven, kan het een broodmaaltijd
krijgen.
yy

Accommodatie
Elke zetel/bedpositie beschikt over een eigen
televisie.
yy
Er is een kleine speelhoek met speelgoed en boek
jes. Gelieve het speelgoed ordelijk terug te plaatsen.
yy
Geef persoonlijke voeding en medicatie die koel
moet bewaard worden aan de verpleegkundige.
We hebben een koelkast en een microgolfoven.
yy
Aan de ouders vragen we om niet in het dagzieken
huis te eten aangezien er altijd kinderen zijn die
nuchter moeten blijven. We hebben een afdelings
keukentje. Daar kan je gerechten opwarmen, koffie
kopen en eten.
yyAangezien de ruimte beperkt is, vragen we om je kind
met maximum twee volwassenen te vergezellen.
yy

Inschrijven
Voor de opname moet je je kind inschrijven. Op weekdagen
en binnen de kantooruren kan dat op het gelijkvloers van
het Kinderziekenhuis (ingang 10, route 1000). Buiten deze
uren en op woensdagnamiddag breng je de administratie
in orde aan de aanmeldzuilen aan ingang 12.

Naar het dagziekenhuis
Daarna meld je je aan bij het dagziekenhuis Kinder
geneeskunde. Volg route 1005. De secretariaatsmede
werker neemt je documenten aan en wijst je kind een
zetel/bed toe in de zaal of de behandelkamer.
yy
Het dagziekenhuis heeft 11 zaalposities, 3 eenper
soonskamers en een behandelkamer. De reden
voor de opname bepaalt waar je kind een zetel/bed
krijgt.
yy

