Kinder- & jeugdgeneeskunde

Voorstelling van de afdeling
Onze afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde bestaat uit 15 bedden en staat
open voor baby’s van 0 jaar tot en met 15 jarige jongeren.
Hier werken verpleegkundigen en artsen met een gespecialiseerde
opleiding in de kindergeneeskunde.
Op de afdeling zijn er twee patiëntenstromen:
• Enerzijds zijn er de patiëntjes die opgenomen worden in een klassieke
opname voor diagnosestelling en behandeling van pediatrische
ziektebeelden.
• Anderzijds zijn er patiëntjes die opgenomen worden in een dagopname
voor o.a. ingrepen, testen (lactosetesten, pH-metrie, ...).
Voor al deze patiëntjes trachten we steeds het verblijf en de behandeling
zo kindvriendelijk mogelijk te maken.

Daghospitalisatie
Binnen de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde streven we naar een
kindvriendelijke aanpak in ons totale aanbod.
Binnen daghospitalisatie betekent dit:
1) De duur van de opname van het kind in het ziekenhuis wordt tot een
minimum herleid.
2) Kinderen worden zo vroeg mogelijk op het operatieprogramma ingepland.
Zo proberen we de wachttijden te beperken.
3) Het kind wordt zo kort mogelijk nuchter gehouden.
4) De ouders hebben de mogelijkheid om hun kind te begeleiden tot aan de
narcose en nadien mogen ze in de ontwaakruimte bij hun kind blijven.
Alleen de ouders mogen in de voormiddag aanwezig zijn op de afdeling.

Het multidisciplinaire team
Kinderartsen Tel.: 011 71 55 55

Dr. Carlo Oud - Dr. Bettina Horlebein - Dr. Fons Henckens - Dr. Rainer Kühlins
Dr. Fons Henckens, kinderarts
Diensthoofd Kinder- en jeugdgeneeskunde
Tel.: 011 71 55 55

Het verpleegkundig-paramedisch team
Hoofdverpleegkundige Marijke Claes
Kinder en jeugdafdeling: Tel.: 011 71 53 30
Kinder- en jeugdgeneeskundige verpleegkundigen
Kinderverzorgster
Spelbegeleidster
Sociaal verpleegkundige
Kinésitherapeut
Psycholoog (aanrekening mogelijk)
Ons team staat 24 uur op 24 uur voor je klaar en zal proberen het verblijf van
je kind zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Bezoekuren
Ouders kunnen doorlopend op bezoek bij hun kind.
De andere gezinsleden, familie en vrienden mogen in de namiddag op
bezoek komen tussen 14 uur en 20 uur.
Dit geldt ook voor de privé-kamers.
De bezoekuren dienen gerespecteerd te worden omwille van de rust op de
afdeling tijdens de verzorgingsmomenten en de kamerbezoeken van de
artsen

Dagindeling
06u30: Dienstoverdracht
07u30: Ochtendmedicatie, opname daghospitalisatie
08u00: Ontbijt
08u30: Verpleegzorgen en kameropschik
Menukeuze in samenspraak met de voedingsconsulente
09u00: Mogelijkheid tot ontspanning in de speelruimte
09u00: Kamerbezoek van de artsen
12u00: Middagmaal en medicatie
13u00: Rustmoment
14u00: Dienstoverdracht
Bezoek
15u00: Verzorging, fruitpap, … en medicatie
17u30: Avondeten
20u00: Einde bezoek
Verzorging en medicatie
21u45: Dienstoverdracht
22U00: Nachtverpleegkundige doet haar ronde.

Doktersbezoeken
De kinderartsen komen tijdens het verblijf dagelijks jouw kind onderzoeken
en de behandeling verder met je bespreken.
De pediaters zijn beurtelings van wacht.
De pediater die van wacht is, zal die dag ook het kamerbezoek doen.
Indien er vragen zijn, kan je altijd een afspraak regelen via de
verpleegkundigen van de dienst.

Dr. Fons Henckens

Dr. Carlo Oud

Dr. Rainer Kühlins

Dr. Bettina Horlebein

Ontspanning
In de voormiddag tussen 09u00 en 13u00 is een spelbegeleidster aanwezig
en hebben de kinderen de mogelijkheid om te knutselen, spelletjes te
spelen….
Ondertussen hebben de ouders de mogelijkheid om zichzelf op te frissen of
om een frisse neus te halen.
* In de namiddag is de speelruimte toegankelijk voor ouders & kind.
* Laat je kind niet zonder begeleiding achter in de speelruimte.
* Wekelijks komt er een medi-clown op bezoek.

Maaltijden
Dagelijks komt de voedselconsulente bij je langs om de maaltijdkeuze van
jouw kind te noteren. Er kan voor één ouder een maaltijd mee besteld
worden om op de kamer van je kind te gebruiken.
Omwille van de voedselveiligheid wordt gevraagd de maaltijd binnen het
uur te nuttigen zodat er tijdig kan afgeruimd worden.
Op de kamer mogen geen maaltijden bewaard worden.

Voor de ouders is er op de afdeling een zitruimte ter beschikking met een
microgolf, T.V., gratis koffie, ... .

Wat breng je mee?
Administratief:
* Boekje ‘Kind en gezin’
* Verzekeringspasje en mogelijke papieren
* Eventueel identiteitskaart

Praktisch
* Toiletgerief, washandje en handdoek voor je kind en eventueel jezelf
* Pyjama of kledij
* Pantoffels of anti-slipsokjes
* Knuffel
* Eventuele medicatie die moet ingenomen worden.
* Verzorgingsproducten kan je tegen een gunstige prijs bij ons kopen
* Pampers, vochtige doekjes en slabbetjes krijgen jullie van ons

Identificatiebandje
In functie van de patiëntveiligheid is het van groot belang dat de kinderen
hun identificatiebandje aanhouden gedurende de ganse duur van de
hospitalisatie.

Valpreventie
Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een zoen, een pleister en de
val van het kind is snel vergeten. Op de kinder- en jeugdafdeling hebben
kinderen omwille van hun ziekte, ingreep nog een groter risico om te vallen
dan in de thuissituatie. We willen via een aantal specifieke richtlijnen het
vallen bij kinderen voorkomen.
• Laat je kind na sedatie of narcose niet te snel en/of alleen uit bed komen
• Vervoer niet-mobile grotere kinderen altijd in bed en/of rolstoel en niet op
de arm van de ouders of familie
• Laat je kind nooit op stoelen, tafels of vensterbanken kruipen of staan.
• Laat je kind niet op de infuusstaander staan om rond te rijden
• Laat je kind nooit alleen achter op het verzorgingskussen of op het
logeerbed
• Zorg ervoor dat je kind in een babystoel, buggy of maxi - cosi, goed vastzit
en laat het niet alleen achter
• Sluit bij de baby’s steeds de tralies van het bedje tot boven toe
• Hang de activiteitenspeeltjes op de juiste hoogte om te vermijden dat het
kind uit het bed wilt klimmen. Laat geen dozen of hoog speelgoed in de
bedjes achter om te voorkomen dat de kinderen erop klimmen om over
het bed te kruipen.
• Laat je kind niet onbegeleid douchen
• Na het poetsen van de kamer, afdeling kan de vloer nat zijn. Wacht even tot
de vloer droog is alvorens erover te lopen
• Voelt u zichzelf niet goed, leg je kind dan meteen veilig weg. Een
ziekenhuisopname is immer voor u als ouder een ingrijpende en stressvolle
gebeurtenis
• Zet de grote bedden steeds op de laagste stand
• Zorg dat je kind steeds schoenen, pantoffels of anti-slipsokjes aan heeft.

Rooming-in
Je kan gratis blijven overnachten bij je kind.
Alleen de maaltijden die je gebruikt worden aangerekend.
Voor de ouders die een privé-kamer wensen, is het verblijf gratis maar wordt
er een ereloon voor de artsen aangerekend.
Slechts één ouder kan blijven slapen in het zetelbed of het opklapbed.
We vragen van de inslapende ouder medewerking:
• Het in orde brengen van de kamer zowel ‘s avonds als ‘s morgens zodat
de verpleegkundigen ruimte hebben voor de verzorging.
• Voor het ontbijt zelf je bed opruimen.
• Het dienblad van jezelf afruimen in de kar.
• De wegwerpflesjes in de vuilbak gooien zodat ze niet staan blijven en
verzuren.
• De bezoekuren respecteren.

De grote inkomhal is gesloten
om 21u00.
Als je als ouder wilt ruilen, moet
dit gebeuren voor 21u00.
Zo blijft ook de rust op dienst
bewaard... .

Gratis parkeren
Indien je op de afdeling bij je kind blijft en in de verzorging participeert, kan
je een gratis parkeerkaart krijgen gedurende het verblijf van je kind.

Verlaten van de afdeling
Wij geven geen toelating aan de kinderen om zonder begeleiding naar
beneden te gaan.

Ontslag uit het ziekenhuis
Je zal tijdig verwittigd worden als je kind ontslagen wordt.
De verpleegkundige maakt na het kamerbezoek de ontslagformulieren klaar.
Er zal steeds uitleg gegeven worden over de verdere behandeling en
mogelijk volgende afspraak of verwijzing naar de huisarts.

Wij wensen jou en je kind een aangenaam verblijf en
een spoedig herstel toe.

Nota’s

Nota’s

Kinder- en jeugdgeneeskunde
Tel.: 011 71 53 30
www.sfz.be/kinderafdeling
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