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Beste ouder,
Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een dagopname.
U wordt hierbij verwacht op:
• Campus Sint-Lucas, Groenebriel 1 (straat 63, gelijkvloers) of
• Campus Volkskliniek, Tichelrei 1 (straat 107, eerste verdieping)
Beide campussen liggen op nauwelijks honderd meter van elkaar.
Uw behandelende arts deelt u mee op welke campus u en uw kind
verwacht worden.
Deze folder geeft u meer informatie over het verloop van een
dagopname en de gemaakte afspraken. Lees de folder aandachtig
door. Hoe beter de voorbereiding, hoe vlotter de opname zal verlopen!
De directie, de artsen en het personeel heten u van harte welkom.
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Opname
U meldt zich aan, op het afgesproken

! Let op: indien u zich niet tijdig aanmeldt

uur, aan de dienst centrale

of uw kind is niet nuchter, kan het zijn

patiënteninschrijvingen.

dat de operatie of het onderzoek niet

• Indien u verwacht wordt op

zal doorgaan. Het is aangewezen dat

campus Sint-Lucas: straat 60
• Indien u verwacht wordt op

er steeds één ouder/grootouder,…
aanwezig is bij het kind.

campus Volkskliniek: straat 102
Daar wordt uw kind ingeschreven
en krijgt het een polsbandje om met
naam en geboortedatum. U wordt
doorverwezen naar de afdeling waar u
zich aanmeldt aan de verpleegpost. Een
van onze medewerkers zal u ontvangen
en begeleiden naar de kamer.
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Wat brengt u mee?

*Als uw kind wordt opgenomen
voor een ingreep, dient u op

• Identiteitskaart

voorhand een vragenlijst en een

• Het door u gelezen en ondertekende

toestemmingsformulier in te vullen.

toestemmingsformulier*
• De door u gelezen en ingevulde
preoperatieve vragenlijst* (u kunt deze

Deze formulieren krijgt u mee van uw
behandelende arts of vindt u terug op
de website van AZ Sint-Lucas:

ook laten invullen door uw huisarts
of kinderarts)
• Eventueel aanvraagformulier onderzoek
(labo, echo, NMR, CT-scan,…)

Home Ik ben patiënt
Verpleegafdelingen Kinderafdeling

• Formulieren hospitalisatieverzekering

Opname Wat brengt u mee bij opname

• Eventuele geneesmiddelen die

van uw kind in het ziekenhuis?

uw kind inneemt, met dosis en tijdstip
van inname
• Eventueel luiers, babyvoeding, knuffel
en fopspeen
4

www.azstlucas.be:

Verloop

Op die manier kunt u samen met uw
kind de komst naar het ziekenhuis en

Voorbereiding

de operatie voorbereiden!

• Het is van groot belang uw kind
NUCHTER te houden!

Op de afdeling

(= niet eten, niet drinken)

Op de afdeling meldt u zich aan

Vaste voeding – melk:

bij de verpleegpost:

geef 6 uur voor de ingreep de laatste

• Opname campus Sint-Lucas:

voeding, nadien niets meer

één van onze medewerkers zal u en

Borstvoeding:

uw kind naar de kamer begeleiden.

- bij kinderen jonger dan 6 maanden:

• Opname campus Volkskliniek:

geef 4 uur voor de ingreep de

u en uw kind worden naar de wachtzaal

laatste voeding

begeleid en van daaruit gaat u samen

- bij kinderen boven de 6 maanden:

naar de voorbereidingskamer. Na

geef 6 uur voor de ingreep de

de ingreep worden u en uw kind naar

laatste voeding

de kamer gebracht.

• Oorringen, armbandjes,…blijven thuis
• Gelieve nagellak thuis te verwijderen

Afhankelijk van uw kamerkeuze
krijgt u een gemeenschappelijke

AZ Sint-Lucas werkt al jaren aan het

of een eenpersoonskamer

kindvriendelijk onthalen van kinderen in

toegewezen. Tijdens de opname zal

het ziekenhuis. Met enkele kinderboeken

de verpleegkundige vragen naar de

over ‘Lucas’ wil AZ Sint-Lucas

ingevulde preoperatieve vragenlijst

informatie op kindermaat geven. Het is

en het toestemmingsformulier. Verder

immers belangrijk dat kinderen goed

zal de verpleegkundige u enkele

geïnformeerd en voorbereid worden

vragen stellen over uw kind rond

over de ingreep of het onderzoek.

medicatie, allergieën, nuchter zijn…

Deze boekjes zijn beschikbaar op de

en zal de verpleegkundige een aantal

kinderafdeling en kunnen in de vorm

parameters controleren zoals gewicht,

van een filmpje bekeken worden op de

lengte en temperatuur. Bovendien

kinderwebsite van AZ Sint-Lucas

zal uw kind ook een operatiehemdje

(lucas.azstlucas.be).

moeten aantrekken.
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Naar de operatiezaal
Na telefonisch contact met het

In dit geval is het aan te raden dat een

operatiekwartier wordt uw kind door

andere persoon het kind begeleidt.

een medewerker naar de operatiezaal
gebracht. Als ouder mag u uw kind

Uw kind mag een knuffel of fopspeen

steeds begeleiden. Kinderen worden

meenemen. In afwachting van de

immers rustig door de aanwezigheid

operatie kan uw kind de dvd ‘Lucas

van een ouder. Omwille van praktische

en de slaapdokter’ bekijken. De

en hygiënische redenen wordt

verpleegkundige van de operatiezaal

slechts één ouder toegelaten in

zal bij u komen en nog enkele vragen

de operatiezaal! Ook hier zal de

stellen. Nadien wordt uw kind in

verpleegkundige of arts u nog enkele

slaap gebracht door de anesthesist

vragen stellen m.b.t. uw kind (i.v.m.

(slaapdokter). Normaal gezien mag u

nuchter zijn, allergieën,..). U hoeft

als ouder hierbij aanwezig zijn tenzij

zich hierover geen zorgen te maken,

de anesthesist of chirurg er anders over

dit zijn standaardvragen die gesteld

beslist. Zodra uw kind slaapt, begeleidt

moeten worden in functie van de

de verpleegkundige u naar buiten.

geplande operatie.
Zowel in de operatiezaal als in de
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Opmerking: In geval van zwangerschap

ontwaakkamer zijn gsm’s, computers

is het NIET mogelijk om uw kind te

of camera’s NIET toegelaten! De

begeleiden naar de operatiezaal. Uw

aanwezigheid van deze toestellen

kind wordt in slaap gedaan met een

stoort de andere patiënten en in

masker en de gassen die vrijkomen zijn

uitzonderlijke omstandigheden ook de

schadelijk voor de ongeboren baby.

medische apparatuur.
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Na de operatie

Na de operatie wordt uw kind wakker

De anesthesist noteert in het

in de ontwaakkamer. Slechts één ouder

verpleegkundig dossier de uren waarop

mag bij het kind in de ontwaakzaal. Hier

pijnstilling mag gegeven worden.

is RUST erg belangrijk: kinderen die
wakker worden zijn vaak emotioneel

De anesthesist noteert tevens het uur

en woelig. We vragen u met aandrang

waarop eten en drinken is toegestaan en

steeds bij het bed van uw kind te blijven.

het uur van ontslag. Deze uren moeten
gerespecteerd worden! Op eigen

Rondlopen is niet toegelaten omwille

initiatief voeding en/of borstvoeding

van de privacy van andere patiënten.

geven mag absoluut NIET. Dit is

We staan er ook op dat er geen wissels

gevaarlijk want uw kind moet eerst

gebeuren tussen de ouders tijdens het

helemaal wakker zijn.

verblijf in de ontwaakzaal.
Elk kind krijgt een slaapdiploma.
Van zodra uw kind goed wakker is
en de anesthesist zijn toestemming

Na controle van de behandelende arts

heeft gegeven voor ontslag uit

mag uw kind, op het voorgeschreven

de ontwaakkamer, wordt uw kind

ontslaguur, de afdeling verlaten. Bij

afgehaald door een medewerker van de

ontslag geeft de verpleegkundige u

afdeling en naar de kamer gebracht. Uw

richtlijnen met betrekking tot medicatie,

kind moet nog een tijdje op de afdeling

verzorging, voeding en dokterscontrole.

blijven ter observatie. Ook dan blijft
RUST erg belangrijk voor iemand die
even voordien geopereerd werd.
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Hebt u nog vragen?

Dagziekenhuis campus Volkskliniek

Stel ze ons gerust!

eerste verdieping, straat 107
Tichelrei 1

Kinderafdeling campus Sint-Lucas

9000 Gent

straat 63

T 09 224 52 07

Groenebriel 1

dagkliniekheelkundeinwendige@

9000 Gent

azstlucas.be

T 09 224 51 63
pediatrie@azstlucas.be

Dienst interculturele bemiddeling
T 09 224 63 12

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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