6. CONTACT

Spoedig
herstel

Voor meer informatie neem gerust contact op met:
Dienst Pediatrie
T. 012 396 532

HAZELEREIK 51 | 3700 TONGEREN
T. 012 396 111 | WWW.AZVESALIUS.BE
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5. PRAKTISCHE WEETJES

Afspraken in de speelkamer
Gelieve de speelkamer netjes en
opgeruimd achter te laten.
Indien de speeljuf niet in de speelkamer is,
mag u uw kind er niet alleen achter laten.
Eten/drinken is niet toegestaan in de
speelkamer.
Speelgoed dat van de kamer komt, wordt
steeds gereinigd en ontsmet alvorens het
terug ter beschikking te stellen. Gelieve
daarom het speelgoed niet terug in de
speelkamer te zetten, maar steeds de
speeljuf te verwittigen indien u speelgoed
wil terugbrengen of ruilen.

1. WELKOM

Welkom op onze afdeling pediatrie.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in ons ziekenhuis
stelt.
Om u vertrouwd te maken met onze afdeling hebben wij deze
brochure samengesteld. U leest hierin praktische informatie over
het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan
niet de kinderarts of verpleegkundige te contacteren.

Wij wensen uw kind alvast een spoedig herstel!

Er mag steeds gespeeld worden met het
speelgoed dat niet in gesloten kasten staat.
Indien gewenst kan dit speelgoed mee naar
de kamer worden genomen. Let wel: even
melden aan de speeljuf. Laat nooit speelgoed op de grond rondslingeren! (voorkom
vallen).
De speelkamer is niet toegankelijk voor
bezoekende kinderen, wel voor broers en
zussen van het opgenomen kind.
Afdeling pediatrie
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2. AFDELING PEDIATRIE

De kinderafdeling staat in voor de opvang en verzorging van zieke
kinderen, zowel op chirurgisch als geneeskundig vlak. Wij bieden
hoogkwalitatieve 2e lijn pediatrische dienstverlening, met de aanwezigheid van subspecialisaties onder de pediaters. Hierbij wordt gefocust op
gepersonaliseerde en patiëntvriendelijke begeleiding van zieke kinderen
en hun ouders.
De kleurrijke inrichting van onze afdeling werkt rustgevend en prikkelt
de fantasie van de kinderen. Zo wordt er een kindvriendelijk klimaat
gecreëerd.
Wij doen er dan ook alles aan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken.
Graag stellen wij Staf de giraf voor. Hij is onze mascotte, geeft tal van
tips en zorgt mee voor een aangenaam verblijf.
U zal hem zeker nog wel tegenkomen.

5. PRAKTISCHE WEETJES

TV en DVD
Elke kamer is voorzien van een eigen DVD-speler.
DVD’s van thuis mogen ook meegebracht worden.
Op elke kamer is er een lijst met DVD’s die voorhandig zijn op de
afdeling. Indien interesse, kan de DVD opgezet worden in het
verpleegstation. Als de DVD eenmaal aan het afspelen is, wordt
hij niet stilgezet om een andere op te zetten.
DVD kanaal = 42
Er kan steeds uitleg aan de pedagogisch medewerksters gevraagd
worden.
Betaalparking
Tijdens het verblijf in ons ziekenhuis kan u gebruik maken van de
betaalparking. Enkel bij ontslag wordt het parkeerticket
gevalideerd en kan je gratis naar buiten rijden.
Valpreventie
Enkele nuttige tips om vallen te voorkomen:
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•

Doe altijd de bedsponden omhoog als uw kind in bed ligt.

•

Voorzie veilig schoeisel. Laat uw kind nooit blootvoets
rondlopen. Breng eventueel antislipsokken mee.

•

De opklaptafel dient niet als verzorgingstafel.
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5. PRAKTISCHE WEETJES

Telefoon / Wifi

3. MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Kinderartsen

Op elke kamer is er een telefoontoestel. Dit is steeds van buitenaf
te bereiken op het nummer dat naast het telefooncontact staat
(012/ 39 65 ..). Voor het gebruik van het toestel moet u aan het
onthaal een telefoonkaart halen. Hiervoor wordt een waarborg
van €20 aangerekend. Bij ontslag levert u deze kaart terug in en
het resterende bedrag wordt in mindering gebracht op uw ziekenhuisfactuur.
Wifi is gratis! Ga naar het netwerk AZV_Guest, registreer
éénmalig. U ontvangt een code per SMS, deze code blijft 5 dagen
geldig.
Website

Ons team van kinderartsen zorgt dagelijks voor continue zorg. In de
voormiddag komt de kinderarts langs op de kamer. Hij/zij onderzoekt
uw kind en waar nodig wordt de behandeling bijgestuurd en met u
besproken.
Een vlotte communicatie met de ouders is voor ons een absolute
prioriteit. Aarzel niet de arts (of verpleegkundige) aan te spreken bij
vragen, twijfels of onduidelijkheden.
Na 19u, in het weekend en op feestdagen is er steeds een kinderarts van
wacht voor noodgevallen.
Verpleegkundig team

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website voor nog meer
informatie. www.azvesalius.be

Het verpleegkundig team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij staan dag en nacht klaar voor de opvang, begeleiding en
verzorging van uw kind. Zij doen dit met grote betrokkenheid en houden
zo veel mogelijk rekening met de gewoontes en het ritme van uw kind.
De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is mevr. Heidi Jans.
Aarzel niet om haar aan te spreken wanneer u vragen of opmerkingen
heeft.
TIP van STAF: Je kan op het bord rechts
van de verpleegpost zien wie er vandaag
op de afdeling werkt.

‘Playmobil dorp’ verpleegpost
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3. MULTIDISCIPLINAIR TEAM
Pedagogisch medewerksters en speeljuf
De pedagogisch medewerkster of speeljuf komt elke voormiddag,
van maandag tot en met vrijdag, langs op de kamer. Zij voorziet
speelgoed (uitleendienst) afgestemd op de leeftijd van uw kind.
Kinderen die de kamer mogen verlaten kunnen terecht in onze
speelkamer op het einde van de gang.
De speelkamer is een ruimte waar de kinderen, ongestoord
kunnen spelen. Daarom worden er in de speelkamer geen prikken
gegeven of onderzoeken gedaan.

Bezoekuren
De bezoekuren zijn van 14u tot 20u.
Gelieve deze te respecteren. De ouders van onze patiënten
mogen de hele dag op bezoek komen.
Spelen op de gang verstoort de rust van de zieke kinderen.
Er wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen die op bezoek
komen, niet op de gang te laten spelen. Kleine kinderen komen
best niet op bezoek, vooral niet als de patiënt in isolatie ligt.

Openingstijden staan vermeld op het dagschema van de dienst
aan de verpleegpost.

TIP van STAF: Zieke kinderen
hebben rust nodig. Beperk
het aantal bezoeken en hou
de bezoekjes kort.

TIP van STAF: psssst… de namen van
de speeljuffen zijn Sarah en Lieve!

Bezoek van de clown
Regelmatig komt er een Mediclown
op onze afdeling. Wanneer je zijn bezoekje kan verwachten ziet u op het
blad aan de verpleegpost.
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4. HET VERBLIJF

Kindvriendelijk ziekenhuis
Ingrepen vinden plaats in de onderzoekskamer, zodat het eigen
kamertje en de speelzaal een vertrouwde en veilige omgeving
blijft. Ouders mogen steeds bij hun kind blijven tijdens een
prik, onderzoek of behandeling. De mooie verlichte panelen
boven de onderzoekstafel zorgen voor de nodige afleiding van
het kind tijdens de (soms pijnlijke) handelingen. Na afloop
mogen de kinderen een beloning kiezen uit de cadeautjesdoos.
In het ziekenhuis is een uitgewerkt pijnbeleid. Daarin wordt
belang gehecht aan de objectieve en subjectieve meting van
pijn bij kinderen. De behandeling wordt afgestemd op de
gemeten pijnscores.
Indien de situatie het toelaat, wordt er nagenoeg altijd gebruik
maakt van een verdovende zalf of pleister voordat een kind
geprikt wordt. Indien mogelijk, gebruikt men Kalinox® tijdens
pijnlijke of onaangename onderzoeken of behandelingen. Dit is
een mengsel van medicinaal lachgas met zuurstof, wat ervoor
zorgt dat kinderen in een lichte roes komen, waardoor ze de
onaangename ingrepen niet zo angstig beleven. Ook op de
dienst spoedgevallen is men hiermee vertrouwd.

3. MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Psychologische begeleiding en ondersteuning
Psychologische ondersteuning of begeleiding kan aangewezen zijn
tijdens het ziekenhuisverblijf van een kind. Onze kinderpsychologe
kan, in overleg met uw kinderarts ingeschakeld worden.
Kinesist
De kinesist komt langs op aanvraag van de dokter.
Diëtiste
Wanneer er een aangepast dieet moet worden opgesteld, komt de
diëtiste langs. Er wordt dan in overleg met de ouders, rekening
houdend met de voorschriften van de dokter een zo aangenaam
en haalbaar mogelijk dieet samengesteld.
Studenten verpleegkunde en geneeskunde
Vanuit verschillende opleidingsinstellingen (universitair, hoger en
beroepsonderwijs) doen studenten stage op onze afdeling. Zij
werken steeds onder toezicht. Ze hopen door hun inzet u tot hulp
en steun te zijn tijdens het verblijf.
Onderhoudspersoneel
Onze poetsvrouwen zorgen ervoor dat uw in een aangename en
nette omgeving kunnen verblijven.

.
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Cadeautjesdoos
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4. HET VERBLIJF

Ouder en kind

Flesvoeding

Wij bieden u de mogelijkheid om als ouder continu bij uw kind te
verblijven zodat u actief kan betrokken worden bij de zorg. U kan
mee instaan voor de verzorging, zoals wassen, en het voedingsmoment. U overlegt met de verpleegkundige welke zorgen u zelf
kunt uitvoeren en bij welke u hulp verwacht. Ook het vergezellen
van uw kind bij onderzoeken of consultaties is geen enkel probleem.

In de melkkeuken worden de flesvoedingen voor alle
zuigelingen bereid en bewaard volgens de HACCP richtlijnen.

Bij rooming-in (€20/nacht) is er plaats voor één inslapende
ouder. U krijgt een bed, bedlinnen en ontbijt (tot 9u).
’s Middags en/of ’s avonds kan u een maaltijd bestellen. Hiervoor
moet u aan de kassa (op gelijkvloers) bonnetjes kopen. Meld dit
voor 10u aan de verpleegkundige, zodat zij een maaltijd kan
bestellen. Middagmaal kost €5,5 en avondmaal kost €3,5.
Als ouder kan u zich verfrissen op de kamer of gebruik maken
van de badkamer op de afdeling.
Maakt u zich zorgen over iets?
Aarzel niet de verpleegkundige op de hoogte te brengen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een
gestructureerde benadering die de veiligheid van de producten
voor de consument/gebruiker beheerst.
Daar elk kind andere eet- en drinkgewoontes heeft, vragen wij
aan de ouders dat ze ons verwittigen als ze het flesje van hun
kindje nodig hebben. Wij bezorgen dan het gewarmde flesje op
de kamer.
Indien u, voor de flesvoeding, “eigen” flessen wenst te
gebruiken, gelieve deze dan op uw kamer te reinigen. Voor de
sterilisatie van uw flessen, brengt u uw eigen steriliseer
apparaat mee. (U kan gebruik maken van de microgolf op de
gang)
Isolatie
Om verspreiding van infecties tegen te gaan worden de vereiste
isolatiemaatregelen toegepast. Afhankelijk van de infectie kan
dit het dragen van een beschermende schort, handschoenen
en/of een mondmasker inhouden. Het nodige isolatiemateriaal
wordt op de kamer geplaatst en gebruikt tijdens de verzorging.
Meer informatie vindt u terug op de isolatiefiche aan de deur
van uw kamer.

Lichtpanelen onderzoekskamer
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