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Dagkliniek
voor kinderen

Mevrouw, mijnheer,
Uw kind wordt binnenkort opgenomen in de dagkliniek voor kinderen.
U wordt verwacht op campus AZ Volkskliniek (3de verdieping, straat 122),
Tichelrei 1 in Gent, tel. 09-224 51 22.
Dit boekje vertelt u wat meer over het verloop van een dagopname.
Lees het aandachtig. Hoe beter de voorbereiding, hoe vlotter
de opname zal verlopen.
Wenst u vooraf een kijkje te nemen in het dagziekenhuis?
Dat kan gerust.
U bent altijd welkom tijdens de openingsuren
van maandag tot vrijdag, elke dag van 7 tot 20 uur.

De directie, de artsen en de medewerkers heten u
van harte welkom!
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Algemene gegevens
bij de dagopname
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Naam van het kind


U wordt verwacht op ............................................. om .................... uur
in de dagkliniek voor kinderen, campus Volkskliniek (3de verdieping),
Tichelrei 1 in Gent, tel. 09-224 51 22.



Om het juiste uur van opname te weten, gelieve de dag voor de opname
te telefoneren naar het secretariaat van uw behandelende geneesheer.



Uw kind mag niets meer eten na middernacht.
Uw kind mag niets meer drinken:



–

bij kinderen jonger dan 6 maanden: gedurende 4 uur vóór het opnametijdstip

–

bij kinderen ouder dan 6 maanden: gedurende 6 uur vóór het opnametijdstip.

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn bij de opname.

Tip: Geef uw kind de avond voor de ingreep – vóór middernacht – een normale,
maar licht verteerbare maaltijd.
Voor het preoperatief onderzoek:



Gaat u vóór de opname met de preoperatieve vragenlijst bij uw huisarts
voor een klinisch nazicht van uw kind.




Er werd een afspraak gemaakt bij dr. ...................................................... (pediater).
Er is geen preoperatief onderzoek nodig als uw kind niet ziek is
op het ogenblik van de ingreep.

Hoe verloopt de dag van de opname?
Wat brengt u mee
bij de opname?

Aankomst in het ziekenhuis Na de operatie

Papieren

Er is een betalende parking onder het
ziekenhuis. Via de lift in de ondergrondse parking kan u rechtstreeks
naar de opname (niveau 0), waar u zich
aanmeldt en uw kind laat inschrijven.
Komt u via de hoofdingang, laat uw kind
dan eerst inschrijven aan de opname.
Wanneer uw kind ingeschreven is, mag u
zich naar straat 122 begeven (met de lift:
derde verdieping). Op de afdeling meldt u
zich aan bij de verpleegkundige. Hij/zij zal
u en uw kind naar de kamer begeleiden.

Mutualiteitgegevens (SIS-kaart en vignet
op naam van het kind).
De door u ondertekende verbintenis.
De ingevulde preoperatieve vragenlijst.

Medicatie
Als uw kind medicatie neemt of een
inhalator gebruikt, kan het van belang
zijn om deze mee te brengen naar het
ziekenhuis.

Komt u met de wagen?

Baby's
Flesvoeding en luiers meebrengen.

Naar de operatiezaal

Speelgoed

U kan uw kind begeleiden tot in de ope
ratiezaal. Een knuffel of fopspeen kan
zeker mee naar de operatiezaal .
Na afscheid genomen te hebben mag u
plaatsnemen aan de ontwaakzaal van
de operatiezaal waar u kan wachten op
uw kind. Indien uw kind onrustig is, zal
de verpleegkundige van de ontwaakzaal
u binnenvragen.

Een geliefd troeteldiertje of een stuk
vertrouwd speelgoed (eventueel een
fopspeen) zal uw kind ongetwijfeld
troost bieden. Iets om rustig bezig te
zijn mag gerust meegebracht worden:
een boek, strips, een kleurboek.

Na de operatie ontwaakt uw kind in de
ontwaakkamer. De verpleegkundige
van de afdeling zal uw kind daar terug
afhalen en samen met u naar de afdeling
teruggaan.

Het ontslag
Na controle beslist de behandelende
arts wanneer uw kind de afdeling mag
verlaten.
Bij ontslag overhandigt de verpleegkundige u het ontslagformulier met
richtlijnen met betrekking tot medicatie,
verzorging en dokterscontrole.
Soms is bij een amandelwegname
één nacht verblijf in het ziekenhuis voorzien. Soms ook kan de arts voorzichtigheidshalve toch tot een overnachting
beslissen. In dat geval kan u gebruik maken
van een kamer ouder-kind: u kan dus samen met uw kind op de kamer overnachten.
Het ontslag uit het ziekenhuis vindt dan
plaats in de loop van de voormiddag.
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Kosten
Verblijfskosten
Informatie over de verblijfskost
(= kamersupplement) kan u krijgen
aan het onthaal van campus Volks
kliniek.
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Vragen of opmerkingen?
Hebt u nog vragen of maakt u zich ergens ongerust over?
U kan altijd terecht bij uw arts of de verpleegkundige
van de afdeling (09-224 51 22). Hebt u opmerkingen
of suggesties? Laat het ons weten!

Opmerkingen van de arts

Artsenhonorarium

...................................................................................

Spreek hierover met uw arts.

...................................................................................

Medicatiekosten
Deze kost is afhankelijk van het
soort ingreep of behandeling.
Enkele weken na de dagopname
ontvangt u een factuur. Gelieve deze
te betalen binnen de 14 dagen na
ontvangst.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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