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01 OPNAME
Uw kind wordt één dag vóór de operatie opgenomen op de Specialistische pediatrische afdeling
(ingang 10, route 1040). De extra dag opname is nodig voor een aantal voorbereidende onderzoeken
en gesprekken.

We vragen u om aanwezig te zijn tussen 10 en 11 uur.
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Een van de ouders kan comfortabel op de kamer blijven overnachten.

Verloop van de dag
We prikken bloed en maken een foto van de longen (RX thorax) om er zeker van te zijn dat uw
kind in een optimale conditie verkeert.
yy
Aan de hand van een fotoboek bereiden we u en uw kind zo goed mogelijk voor op de ingreep
in de operatiekamer en het verblijf op de afdeling Intensieve zorg.
yy
De anesthesist die tijdens de operatie voor de algemene verdoving zorgt, komt kennismaken
en bespreekt met u wanneer uw kind voor de laatste keer mag eten en drinken.
yy
Meestal voeren we opnieuw een uitgebreide echocardiografie uit.
yy
De chirurg neemt nadien alle tijd om de operatie in detail met u te bespreken. Aarzel vooral niet
om al uw vragen te stellen!
yy
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02 OPERATIE EN
INTENSIEVE ZORGEN
De operatie
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Uw kind wordt ‘s ochtends geopereerd (tenzij dit anders met de chirurg werd afgesproken). Dit betekent dat het om 7.30 uur in de operatiekamer moet zijn. Beide ouders mogen mee naar de operatiezaal. De chirurg zal u op voorhand een schatting geven van de operatieduur.

Intensieve zorgen
Van zodra de operatie is afgelopen, wordt uw kind overgebracht naar de afdeling Intensieve zorg
Hartchirurgie. Deze afdeling ligt net naast de operatiezaal en verzorgt zowel kinderen als
volwassenen.
U mag op bezoek komen van zodra we uw kind volledig hebben verzorgd. De bezoekuren die gelden
voor de volwassen patiënten zijn niet van toepassing voor kinderen. U mag dus ook buiten die uren
langskomen. Voor de privacy van de andere patiënten vragen we wel dat u niet op bezoek komt
tussen 7 en 10 uur (de uren van intensieve verzorging).
Op de afdeling Intensieve zorg kunt u niet bij uw kind blijven slapen. Het aantal beschikbare kamers
voor ouders is ook heel beperkt. U moet er dus rekening mee houden dat u tijdens deze periode niet
altijd in het ziekenhuis kunt overnachten. Hoelang uw kind op Intensieve zorg blijft, is afhankelijk van
de ernst van de operatie en de snelheid van het herstel.
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03 HERSTEL EN VERBLIJF
IN HET KINDERZIEKENHUIS
Na het verblijf op de afdeling Intensieve zorg heeft uw kind nog een tijdje nood aan extra opvolging.
Het wordt daarvoor overgebracht naar de afdeling Intensieve zorg Kindergeneeskunde (route 1010),
een afdeling in het Kinderziekenhuis met extra monitoring (opvolgen van hartslag, ademhaling …). Op
deze afdeling verblijft uw kind opnieuw in een kamer waar een van de ouders kan blijven overnachten.
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Wanneer uw kind voldoende is hersteld, kan het opnieuw naar de Specialistische pediatrische afdeling (route 1040). De laatste dagen in het ziekenhuis kan uw kind verder aansterken en kunt u zich
voorbereiden op het ontslag.
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04 ONTSLAG
Meestal weet de zaalarts enkele dagen op voorhand wanneer uw kind waarschijnlijk wordt ontslagen. Voor u naar huis gaat, plannen we nog een aantal onderzoeken, o.a. een laatste echocardiogram
om de hartfunctie te evalueren. Zijn de resultaten van alle onderzoeken goed, dan wordt het licht op
groen gezet voor het ontslag.
Als uw kind medicijnen nodig heeft, krijgt u voldoende voorraad om de eerste dagen te overbruggen.
Van de zaalarts krijgt u de volgende documenten mee:
yy
Ontslagbrief en medicatielijst
yy
Medicatievoorschriften
yy
Afspraak bij uw kindercardioloog 1 week na ontslag en bij de chirurg 6 weken na ontslag
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05 BROERS EN ZUSSEN
Op de kinderafdeling zijn broertjes, zusjes en andere familieleden steeds welkom tijdens de bezoekuren. Let er wel op dat uw kind voldoende rust krijgt.
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Op de afdeling Intensieve zorg wordt het bezoek van broertjes en zusjes sterk beperkt. Indien u hen
uitzonderlijk toch op bezoek wil laten komen, moet u steeds overleggen met de verantwoordelijke
verpleegkundige.
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06 SPEELRUIMTE DE LIEVING
Terwijl u uw kind bezoekt, kunnen broers en zussen (0-14 jaar) terecht in deLIEving. In een gezellige
omgeving kunnen ze er spelen, huiswerk maken, eten, rusten... net zoals thuis. De kinderen worden
opgevangen door pedagogisch medewerkers.
Je bereikt deLIEving via ingang 10, route 1006. Openingstijden: elke werkdag van 9 tot 19 uur,
ook tijdens schoolvakanties.
Inschrijven op voorhand is aan te raden, zeker in vakantieperiodes, en kan via tel. 09 332 33 78
of deLIEving@uzgent.be.
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07 CONTACT
Verpleegkundig specialist
Karen Logghe, tel. 09 332 24 19

Artsen
Afdelingshoofd Cardiologie kinderen
Dr. Kristof Vandekerckhove

Kindercardiologen
Dr. Katya De Groote
Dr. Hans De Wilde
Prof. dr. Daniël De Wolf
Dr. Joseph Panzer
Dr. Laura Muino Mosquera

Kindercardioloog in opleiding
Dr. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..................................………………………....
Tel. 09 332 05 94

Cardiochirurgen
Prof. dr. Katrien François
Prof. dr. Thierry Bové
Dr. Thomas Martens

Ondersteunende diensten
Kinderpsychologe
Saskia Mels, tel. 09 332 46 67

Sociaal assistente
Annelies Henderick, tel. 09 332 28 38
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Nuttige telefoonnummers
Secretariaat Cardiologie kinderen
Christelle Maes, tel. 09 332 24 64

Secretariaat Hartchirurgie
Tel. 09 332 47 00

Verpleging Specialistische pediatrische afdeling
Tel. 09 332 35 40

Verpleging Intensieve zorg Kindergeneeskunde
Tel. 09 332 27 94

Verpleging Intensieve zorg
Tel. 09 332 47 38

Websites
www.kinderhart.be
www.uzgent.be

Belangrijk
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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Afdeling Cardiologie kinderen
Ingang 10, route 1000
T +32 (0)9 332 24 03

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, 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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