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Opname

Meld u op het afgesproken uur aan bij de 
opnamedienst in straat 60. Daar schrijven 
we uw kind in en krijgt het een polsbandje 
met zijn of haar naam en geboortedatum. 

Daarna gaat u verder naar het dagzieken-
huis op straat 82. Meld u aan door het eti-
ket te scannen dat u bij de inschrijving 
hebt gekregen. Neem na het scannen 
plaats in de wachtzaal. Als uw nummer 
op het scherm verschijnt, meldt u zich bij 
de onthaalbalie waar de onthaalbediende 
de identiteit van uw kind controleert en 
u nog enkele vragen stelt. Neem daarna 
terug plaats in de wachtzaal. 

Wanneer uw nummer opnieuw op het 
scherm verschijnt, gaat u met uw kind 
naar unit 2 waar een verpleegkundige de 
verdere voorbereiding op de ingreep doet. 
Een definitieve kamer wordt pas toegewe-
zen na de ingreep. Kledij en andere spullen 
van uw kind worden in een koffertje ge-
stoken dat aan het bed hangt. Dit koffertje 
gaat dus altijd mee met uw kind. Als u een 
buggy meehebt, kan deze in een berging 
aan de onthaalbalie geplaatst worden.

Wat brengt u mee?

•  Identiteitskaart/ISI+ kaart
•  Een kleefbriefje van de mutualiteit
•  De door u gelezen en ingevulde preope-

ratieve vragenlijst (u kunt deze ook laten 
invullen door uw huisarts of kinderarts) 
en het ondertekende toestemmingsfor-
mulier* 

•  Eventueel aanvraagformulier onderzoek 
(lab, echo, NMR, CT-scan …)

•  Formulieren hospitalisatieverzekering
•  Eventuele geneesmiddelen die uw kind 

inneemt, met dosis en tijdstip van inname
•  Eventueel luiers, babyvoeding, knuffel, 

fopspeen, boekjes ...
•  Eventueel een haarelastiek om lange 

haren samen te binden

* Als uw kind wordt opgenomen voor een 
ingreep, moet u op voorhand een vragen-
lijst en een toestemmingsformulier in-
vullen. Deze formulieren krijgt u mee van 
uw behandelend arts of vindt u op onze 
website: www.azstlucas.be. Typ 'dagzie-
kenhuis voor kinderen' in de zoekbalk en 
klik door naar 'Wat breng je mee'.

Dagziekenhuis
voor kinderen
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Verloop

Voorbereiding thuis
•  Uw kind mag niets meer eten na mid-

dernacht.
•  Uw kind mag niets meer drinken: 

-  vanaf 4 uur voor de opname bij kin-
deren jonger dan 6 maanden,

-  vanaf 6 uur voor de opname bij kin-
deren ouder dan 6 maanden

•  Uw kind mag geen nagellak, oorringen, 
armbandjes ... dragen.

We werken al jaren aan het kindvriendelijk 
onthalen van onze jongste patiënten in 
het ziekenhuis. Via onze kinderwebsite 
willen we informatie op kindermaat geven. 
Het is belangrijk dat ze goed geïnformeerd 
en voorbereid worden over de ingreep 
of het onderzoek. Op die manier kunt u 
samen met uw kind de komst naar het 
ziekenhuis en de operatie voorbereiden.

http://lucas.azstlucas.be

Voorbereiding in het dagziekenhuis
Afhankelijk van uw kamerkeuze krijgt u 
na de ingreep een gemeenschappelijke 
of een eenpersoonskamer toegewezen. 
De verpleegkundige voorbereiding op de 
ingreep voeren we uit in de voorberei-
dingsruimte in het dagziekenhuis. Tijdens 
de voorbereiding geeft u de ingevulde 
preoperatieve vragenlijst enhet toestem-
mingsformulie af aan de verpleegkundige. 
We stellen u enkele vragen over uw kind 
rond medicatie, allergieën, nuchter zijn … 
en controleren een aantal parameters zo-
als gewicht, lengte en temperatuur.  Uw 
kind moet in de omkleedbox een opera-
tiehemdje aantrekken.

Als u zich niet tijdig aanmeldt of uw kind niet nuchter is, kan het zijn dat de 
operatie of het onderzoek niet zal doorgaan. Het is aangewezen dat er één 
ouder of familielid aanwezig is bij het kind.
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Bent u zwanger? Dan is het NIET 
mogelijk om uw kind te begeleiden 
naar de operatiezaal. Uw kind wordt 
in slaap gedaan met een masker en de 
gassen die vrijkomen zijn schadelijk 
voor de ongeboren baby. In dit geval 
is het aan te raden dat een andere 
persoon het kind begeleidt.

Uw kind mag een knuffel of fopspeen 
meenemen. De verpleegkundige van de 
operatiezaal stelt u nog enkele vragen. Na-
dien brengt de anesthesist (slaapdokter) 
uw kind in slaap. Normaal gezien mag u 
als ouder hierbij aanwezig zijn tenzij de 
anesthesist of chirurg er anders over be-
slist. Zodra uw kind slaapt, begeleidt de 
verpleegkundige u naar buiten.

Zowel in de operatiezaal als in de ont-
waakkamer zijn gsm’s, computers of ca-
mera’s NIET toegelaten! De aanwezigheid 
van deze toestellen stoort de andere pa-
tiënten en in uitzonderlijke omstandighe-
den ook de medische apparatuur.

Naar de operatiezaal
Als ouder mag u steeds mee met uw 
kind naar de operatiezaal, uw aanwezig-
heid maakt uw kind rustiger. Omwille van 
praktische en hygiënische redenen wordt 
slechts één ouder toegelaten in de ope-
ratiezaal. U zult een operatiejas en -muts 
moeten aantrekken. 

Ook hier stelt de verpleegkundige of arts 
u nog enkele vragen over uw kind (in ver-
band met nuchter zijn, allergieën ...). U 
hoeft zich hierover geen zorgen te maken, 
dit zijn standaardvragen die gesteld moe-
ten worden in functie van de geplande 
operatie.
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brengt een medewerker van de afdeling 
uw kind naar de kamer. Uw kind moet nog 
een tijdje op de afdeling blijven ter ob-
servatie. Ook dan blijft rust erg belangrijk 
voor iemand die net geopereerd werd.

De anesthesist noteert in het verpleeg-
kundig dossier de uren waarop pijnstilling 
mag gegeven worden. Hij noteert ook het 
uur waarop eten en drinken is toegestaan 
en het uur van ontslag. Deze uren moeten 
gerespecteerd worden! Op eigen initiatief 
voeding en/of borstvoeding geven mag 
absoluut niet. Dit is gevaarlijk want uw 
kind moet eerst helemaal wakker zijn.

Na de operatie
Na de operatie wordt uw kind wakker in de 
ontwaakkamer. Slechts één ouder mag bij 
het kind in de ontwaakzaal. Hier is rust erg 
belangrijk: kinderen die wakker worden 
zijn vaak emotioneel en woelig. We vragen 
u met aandrang altijd bij het bed van uw 
kind te blijven. Rondlopen is niet toege-
laten omwille van de privacy van andere 
patiënten. We staan er ook op dat er geen 
wissels gebeuren tussen de ouders tijdens 
het verblijf in de ontwaakzaal.

Van zodra uw kind goed wakker is en de 
anesthesist zijn toestemming heeft ge-
geven voor ontslag uit de ontwaakkamer, 



Elk kind krijgt een slaapdiploma
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Ontslag
Na controle van de behandelende arts 
mag uw kind op het voorgeschreven ont-
slaguur de afdeling verlaten. Bij ontslag 
geeft de verpleegkundige u richtlijnen 
over medicatie, verzorging, voeding en 
dokterscontrole.

Hebt u daarna nog vragen? Stel ze ons 
gerust!

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

heeft heel flink geslapen tijdens de operatie.

Gent, .........../.............
/.............

Getekend de slaapdokter, .........................
............

slaapslaapdiplomadiploma

ZZ Z
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Notities
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Contact

Kinderafdeling
Straat 63
T  09 224 51 63

Dagziekenhuis
Straat 82
T  09 224 51 82

Interculturele bemiddeling
T  09 224 63 12


