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•	 						Inleiding
Welkom beste ouders, 

Uw kindje is of zal misschien binnenkort worden opgenomen op onze 
kinderafdeling. Samen met ons team zullen we proberen om jullie verblijf wat 
aangenamer te maken. In deze brochure kunt u alvast informatie vinden. Indien er 
nog vragen zijn kan u dit bespreken met een van onze verpleegkundigen.

•	 						Ons	team

kinderartsen:

Dr. Vlemincx (diensthoofd)
Dr. Haentjens
Dr. Lequesne
Dr. Traen
Dr. Gorissen

Kinderartsassistenten
Hoofdverpleegster: Mees L.
Verpleegkundigen
Kinderverzorgsters
Juffen van het klasje
Logistieke medewerkers
Schoonmaakequipe
Patiëntenbegeleiding (sociale dienst)
Psychologie



Als ouder kan u (of uw partner) steeds bij het 
kind blijven slapen (rooming in).

Standaard kamer: De ouder zorgt zelf voor 
eigen maaltijden. Er wordt geen supplement 
aangerekend. De ouder kan via het zieken-
huis de maaltijden (ontbijt, middag- en  
avondeten) bekomen aan een supplement 
van € 19 / dag. Badkamer en toilet op de 
gang.

Luxe kamer: Het eten van de ouder zit inbe-
grepen in de supplementprijs van € 39 / dag. 

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in ons ziekenhuis. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij u vriendelijk om onderstaande informatie goed te lezen

Het verpleegkundeteam wil het verblijf van uw kind op de afdeling zo vertrouwelijk mogelijk maken. 
Daarom kan één persoon (vader of moeder of een andere vertrouwenspersoon ouder dan 18 jaar) dag en 
nacht bij het kind blijven. Wij vragen elkaar af te lossen tussen 8 uur en 22 uur om zo de stilte  op de  
afdeling te bewaren. Artsen kunnen bij een ‘luxe kamer’ supplementen bovenoop het ereloon vragen. Dit 
supplement wordt niet terugbetaald door de mutualiteiten.

De keuze van de kamer heeft niets te maken met de kwaliteit dat uw kindje zal ontvangen. Heeft u niet 
voor rooming-in gekozen, maar wil u wel participeren in de verzorging van uw zoon of dochter, dan kan u 
steeds met de verpleegkundigen afspraken maken.

Er is op de afdeling koffie, thee en water voorzien. Er kan ook gebruik gemaakt worden van onze micro-
golfoven. Het bezoek kan zich voor eten en/of drinken wenden tot de cafetaria of de drankautomaten op 
het gelijkvloers.

U kind blijft alleen overnachten:

Standaard kamer: gemeenschappe-
lijke kamer met badkamer en toilet op 
de gang. 

Luxe kamer: Er is een kamersupple-
ment van € 39 / dag.

De meeste kinderen worden het liefst door een vertrou-
wenspersoon verzorgd. Daarom mag u zelf in de mate van 
het mogelijke uw kind wassen, eten geven, luiers verversen 
en eventueel temperaturen. Wees niet bang om hulp te 
vragen of assistentie.

Kinderen jonger dan 2 jaar of kinderen die minder goed 
eten door ziekte zouden dagelijks na de eerste ochtend-
voeding gewogen moeten worden. U mag dan een seintje 
geven, zodat we kunne langskomen met de weegschaal.

•	 Kamerkeuze

•	 Verzorging	van	uw	kind



•	 Onderzoeken	en	/	of	operatieve	ingrepen
Eén ouder of vertrouwenspersoon kan je kind steeds begeleiden tot in de wachtkamer aan het operatie-
kwartier. Zo bent u onmiddellijk weer bij uw kind wanneer de operatie ten einde is. Vragen in verband met 
onderzoeken, labo-uitslagen, radiografie en operaties kan u stellen aan de kinderarts of kinderassistent.

Indien uw kind voor een geplande opname op de kinderafdeling wordt opgenomen, is het belangrijk dat u 
uw kind hierop goed voorbereidt. U kunt uw kind thuis voorbereiden door bijvoorbeeld te vertellen wat er 
allemaal anders is dan thuis en wat leuke en minder leuke dingen zijn. Het is ook van belang de emoties 
rond de ziekenhuisopname en de moeilijke momenten ervan eerlijk te bespreken. Houd er echter reke-
ning mee dat de situatie zoals die vaak in boeken wordt beschreven, niet altijd precies overeenkomt met 
uw situatie in dit ziekenhuis. 

Wij vragen u wel om rekening te houden met het 
besmettingsgevaar naar uw kind en andere kinde-
ren toe. Daarom raden wij u aan om kleinere kinde-
ren of volwassenen met bijvoorbeeld een verkoud-
heid, koorts of luchtweginfectie zo veel mogelijk 
weg te houden bij onze patiëntjes. 

Mama’s en papa’s zijn natuurlijk steeds welkom. 
Overnachten is ook mogelijk voor ofwel de mama 
ofwel de papa of een vertrouwenspersoon boven 
de 18 jaar

Ook is het aangewezen om met niet meer dan 2 of 
3 personen tegelijk aanwezig te zijn en het bezoek 
over meerdere dagen te spreiden. Zo kan het kind 

•	 Een	bezoek	brengen

er beter van genieten en vermijden we 
een te drukke afdeling.

Geef andere kinderen op de  
afdeling nooit iets om te eten  
zonder hiervoor eerst  
toestemming te vragen aan  
een verpleegkundige. Het kan  
zijn dat het desbetreffende  
kind een onderzoek moet  
ondergaan waarvoor hij of zij  
nuchter moet blijven. 

Bezoekers op onze afdeling zijn welkom van 13u30 tot 19u30.

Enkele leestips:

Sam moet naar het ziekenhuis, Bourgeois, P. Clavis, 1999 
Nijntje in het ziekenhuis, Bruna, D. A.W. bruna & zoon, Van Boekhaven – Bosch
Prik of pleister, Wördemann, M. Davidsfonds / Infoboek, 2003 
Naar het ziekenhuis, Haberer, G. Deltas, 1997 
Bettie Beer gaat naar het ziekenhuis, van Aar, H. 1998 
De wereld van Hopla - Het Ziekenhuis. Bert Smet Productions
Lucaszzz en de slaapdokter, Boonen, S. & Vangenuchten, B. Clavis, 2003



•	 Dagindeling

6u45  Briefing tussen nachtverpleegkundigen en dagverpleegkundigen.
7u15  Ontbijt
8u - 11u Ochtendverzorging
  Briefing van de hoofdverpleegkundige met de artsten.
11u15  Middagmaal
  Middagverzorging
12u - 14u De verantwoordelijke kinderarts komt langs.
12u30  Briefing tussen verpleegkundigen
16u30  Avondmaal
19u  Avondverzorging
  Kinderen gaan slapen
20u  Briefing tussen dagverpleegkundigen en nachtverpleegkundigen
21u  De nachtverpleegkundigen gaan bij elke patiënt even langs.

Gelieve tijdens de briefingmomenten enkel voor dringende zaken te telefoneren

Een dag op de kinderafdeling ziet er als volgt uit. Wijzigingen blijven steeds mogelijk.

• Nachtkledij en eveneens dagkledij
• Thuismedicatie (de medicatie die je thuis reeds neemt)
• Toiletgerief (handdoek, washandje, kam, tandpasta, tandenborstel,.......)
• Pantoffels of licht schoeisel. Om hygiënische redenen is het steeds verplicht om 

schoeisel te dragen.
• Knuffels, fopspeen en lievelingsspeelgoed

•	 Wat	neem	je	mee	van	thuis?

•	 Wat	heeft	het	ziekenhuis	zelf?
• Reservehanddoeken, washandjes en sabbetjes
• Pampers
• Reservekledij (voor noodgevallen)
• Verzorgingsproducten en vochtige doekjes
• Flesvoeding wordt door het ziekenhuis zelf voorzien.

Onze afdeling heeft een leuk ingericht speelklasje waar wij ons naar hartelust kunnen uitleven. Let wel, de 
dokter moet de toestemming hebben gegeven om de kamer te mogen verlaten.

•	 Het	speelklasje

Speeltijd
Juf Judit en Juf Greet verwelkomen staan elke dag 
in het klasje tot 15u15. Na 15u15 of tijdens het 
weekend kunnen kinderen samen met hun mama 
en papa nog in het klasje spelen. Ook nu moeten 
zij hiervoor de toestemming van de dokter hebben.

Wanneer wij in het speelklasje allerhande activi-
teiten spelen met de juf, kunnen mama en papa 
teruggaan naar de kamer of even buiten een luchtje 
scheppen. Ze komen niet mee in het klajse wan-
neer de juf toezicht houdt.



 
Aandachtspunten
Kinderen spelen nooit alleen in het klasje. Mama 
en/of papa houdt toezicht op haar/zijn kind.
Het klasje wordt steeds netjes achtergelaten met 
al het speelgoed opgeruimd. Speelgoed dat uitge-
leend werd op de kamer, wordt bij het verlaten van 
de klas terug meegenomen naar de kamer.




