Welkom op de kinderafdeling

Welkom!
Het verpleegkundig en het medisch team heten u en uw kind van harte welkom op de
kinderafdeling van campus Sint-Lucas (straat 63). Kinderen worden hier opgenomen
voor observatie, behandeling en opvolging van verschillende soorten aandoeningen
en/of infectieziekten en ook voor operatieve ingrepen. Wij doen ons uiterste best
om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Deze folder geeft allerlei nuttige informatie en tips rond het dagelijkse reilen en zeilen
op de kinderafdeling. Lees de folder aandachtig. Hoe beter de voorbereiding, hoe
vlotter de opname zal verlopen.
Wij wensen uw kind alvast een spoedig herstel!

Opname
Wat brengt u mee?
Administratief
– Identiteitskaart
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– SIS-kaart
– Hospitalisatieverzekering

az sint-lucas

Voor kind of baby
– Verzorgingsproducten (zeep, shampoo, badolie, lotion, luierzalf,
vochtige doekjes,…)
– Kam of borstel
– Tandpasta en tandenborstel

– Dag- en nachtkledij, ondergoed,
fopspeen, knuffel
– Pantoffels
– Washandjes en handdoeken
– Indien uw kind medicatie neemt,
puffs krijgt,…neem dit dan mee
– Luiers en slabbetjes zijn beschikbaar op de afdeling en hoeft u
dus NIET mee te brengen, alsook
voeding voor uw kind wordt op de
afdeling voorzien

Verblijf
Rooming-in
Het ziekenhuis biedt u de mogelijkheid
om als ouder continu bij uw kind te
verblijven zodat u actief kan betrokken
worden bij de zorg voor uw kindje. Op
die manier kunt u mee instaan voor de
verzorging zoals wassen, temperatuur/
gewicht nemen, luier verversen en
voeding geven. U overlegt met de verpleegkundige welke zorgen u zelf kunt
doen en bij welke u hulp verwacht.

Op de kamer van uw kind (éénpersoonskamer of tweepersoonskamer)
is plaats voor één inslapende volwassen persoon. Er wordt u ’s morgens een ontbijt aangeboden, voor
middag- en avondmaal verwijzen we
u naar de bistro van het ziekenhuis.
Als ouder kunt u zich verfrissen op
de kamer of gebruik maken van de
douches beschikbaar op de afdeling.

Indien u kiest om bij uw kind te overnachten, geven we u graag noodzakelijke informatie en afspraken mee
omtrent de werking van de kinderafdeling. Deze informatie vindt u terug
in de tekst ‘Ouderparticipatie’ en de
afspraken kunt u nalezen in de tekst
‘Afspraken voor inslapende ouder op
pediatrie’. Op deze manier hopen we
uw verblijf vlot te laten verlopen.

Speelzaal en klas
Iedere donderdag komen de ziekenhuisclowns langs. Zij laten elk kind
zelf kiezen of ze een bezoekje wensen
of niet.
Elke schooldag is er in de voor- of namiddag een juf aanwezig. De juf komt
bij uw kind op de kamer langs en als
het mag van de dokter kan uw kind
naar de ziekenhuisklas.
Indien u meer inlichtingen wenst, zie
ook folder ‘De Speelzaal’.
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Ook in het ziekenhuis kan uw kind
spelen. De kinderafdeling is opgebouwd als een stad met een park
als speelzaal. De kinderen vinden
er de leukste dingen: speelgoed,
strips, boeken, gezelschapsspelletjes,
puzzels, knutselmateriaal,… Indien
uw kind om medische redenen niet
naar de speelzaal mag of kan, zal de
spelbegeleidster op de kamer komen
voor spel- en knutselactiviteiten. De
spelbegeleidster wordt hierin bijgestaan door vrijwilligers en stagiairs.

Verblijf
Bezoekuren
kinderafdeling
Om de veiligheid en rust op de kinder
afdeling te garanderen, gelden er
strikte bezoekuren. De bezoekuren zijn van 14.00u tot 20.00u,
ouders zijn doorlopend welkom tot
23.00 uur. Er wordt gevraagd om het
aantal bezoekers te beperken! In geval
van besmettelijke ziekte, gelieve het
bezoek van kinderen te vermijden en
de richtlijnen van de afdeling of advies
van de verpleegkundige te volgen.

Personeel

Lucas

Dagelijks zal een kinderarts en doktersassistent langskomen op de
kamer. Uw voorkeur voor kinderarts wordt bevraagd bij opname.
Ons team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, logistiek medewerkers en spelbegeleiding. Aan
de balie van de afdeling ziet u per
dag een overzicht met de namen en
foto’s van de verpleegkundigen die
uw kind verzorgen. Het onderhoud
van de kamer gebeurt dagelijks door
de schoonmaakploeg van de afdeling.
Indien u dit wenst kunt u beroep doen
op de sociale dienst, intercultureel
bemiddelaar of pastorale dienst.

Aan de ingang van de kinderafdeling
hangt een grote poster met Lucas.
Het Lucasfiguurtje staat symbool
voor een kindvriendelijke aanpak
in het ziekenhuis. Aan de hand van
kinderboeken, prentkaarten,… over
Lucas wil AZ Sint-Lucas informatie
op kindermaat geven. Het is immers
belangrijk dat kinderen goed geïnformeerd en voorbereid worden tijdens
hun ziekenhuisopname. Behalve de
kinderboeken over Lucas hebben we
ook Lucas dikkeduimkaarten, ...
Vraag er gerust naar!

Ontslag
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Het ontslag gebeurt na toestemming
van de kinderarts. Bij ontslag geeft
de verpleegkundige u richtlijnen met
betrekking tot medicatie, verzorging
en dokterscontrole. Alles wordt voor
u genoteerd op een ontslagfiche.
Naargelang de situatie wordt de ziekenhuisfactuur thuis opgestuurd of
wordt ze verrekend via de hospitalisatieverzekering. U hoeft zich dus niet
naar de kassa te begeven op de dag
van ontslag.

(c) Pauline Oud

