
Welkom op de 
kinderafdeling



Verblijf

Rooming-in
Het ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om als ouder 
continu bij uw kind te verblijven zodat u actief betrokken 
bent bij de zorg voor uw kindje. Op die manier kunt u 
mee instaan voor de verzorging zoals wassen, tempera-
tuur/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 (eenpersoonskamer of twee-
persoonskamer) is plaats voor één inslapende volwasse-
ne. 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 op de afdeling.

Als u ervoor kiest om bij uw kind te overnachten, vindt 
u de noodzakelijke informatie en afspraken in de tekst 
‘Ouderparticipatie’ en de tekst ‘Afspraken voor inslapende 
ouder op pediatrie’. 

Wat brengt u mee? 

Administratief
❏  Identiteitskaart van uw kind (of kids-ID)
❏  Documenten van de hospitalisatieverzekering

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
❏   Als uw kind medicatie neemt, puffs krijgt … neemt u 

ze ook mee.

Luiers en slabbetjes zijn beschikbaar op de afdeling en 
hoeft u dus niet mee te brengen, ook voeding voor uw 
kind is op de afdeling voorzien.

Welkom op de kinderafdeling

We heten u en uw kind van harte welkom op de kinderafdeling van AZ Sint-Lucas (straat 63). Kinderen worden hier 
opgenomen voor observatie, behandeling en opvolging van een aandoening of infectieziekte of voor een operatieve 
ingreep. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen. In deze brochure 
vindt u nuttige informatie en tips over het dagelijkse reilen en zeilen op de kinderafdeling. Hoe beter de voorbereiding, 
hoe vlotter de opname verloopt.

We wensen uw kind alvast een spoedig herstel!

BEZOEKUREN
Om de veiligheid en rust op de kinderafdeling te garanderen, 
gelden er strikte bezoekuren van 14u30  tot 20u. Ouders zijn 
doorlopend welkom tot 23 uur. Beperk het aantal bezoekers. 
Vermijd bezoek van kinderen in geval van besmettelijke ziek-
ten en volg de richtlijnen of advies van de verpleegkundigen.
Op onze website vindt u steeds de laatste update rond de 
bezoekersregeling.
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Speelzaal en klas

Ook in het ziekenhuis kan uw kind spelen. De kinderaf-
deling is opgebouwd als een stad met een park als speel-
zaal. De kinderen vinden er de leukste dingen: speelgoed, 
strips, boeken, gezelschapsspelletjes, puzzels, knutsel-
materiaal … Als uw kind om medische redenen niet naar 
de speelzaal mag of kan, komt de spelbegeleidster op de 
kamer langs voor spel- en knutselactiviteiten. Zij begeleidt 
kinderen naar een onderzoek en maakt ook tijd voor de 
ouders, als u nood hebt aan een babbel. Ze wordt hierin 
bijgestaan door vrijwilligers en stagiairs, zo krijgen alle 
kinderen evenveel aandacht.

Als de spelbegeleidster niet aanwezig is, zoals ’s avonds en 
in het weekend, mag u speelgoed van de speelkar nemen. 
De speelkar staat aan de ingang van de speelzaal.

Openingsuren speelzaal
Maandag tot en met donderdag:
• van 8u30 tot 12u30 
• van 13u30 tot 16u30 

Elke donderdag komen de ziekenhuisclowns langs. Ze 
laten elk kind zelf kiezen of ze een bezoekje willen of niet.

Elke schooldag is er in de voor- of namiddag een juf aan-
wezig. De juf komt bij uw kind op de kamer langs en als 
het mag van de dokter kan uw kind naar de ziekenhuisklas. 
In de klas werkt de juf samen met het kind verder aan 
schooltaken of ze kan nieuwe werk-/oefenblaadjes aan-
bieden. Als het nodig is neemt de ziekenhuisjuf contact 
op met de eigen school.

Personeel

Er komt elke dag een kinderarts en doktersassistent 
langs op de kamer. We vragen welke arts u verkiest bij 
de opname. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, ver-
zorgenden, 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. 

Als u dat wenst, kunt u een beroep doen op de sociale 
dienst, een intercultureel bemiddelaar of de pastorale 
dienst.

Ontslag

Het ontslag gebeurt na toestemming van de kinderarts. 
Bij ontslag geeft de verpleegkundige u richtlijnen over 
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 dus niet meteen te betalen op de dag van ontslag.
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Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze 
informatiebrochure werd met de grootste zorg opgemaakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er 
vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Lucas

Het Lucasfiguurtje staat symbool voor een kindvrien-
delijke aanpak in het ziekenhuis. Aan de hand van kin-
derboeken, prentkaarten, een kinderwebsite… geven we 
informatie op kindermaat. Het is belangrijk dat kinderen 
goed geïnformeerd en voorbereid zijn op hun ziekenhuis-
opname. 

Bezoek de kinderwebsite: 
lucas.azstlucas.be

Contact

Kinderafdeling
Straat 63
T  09 224 51 63


