Medebehandeling
kinderoncologische zorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. In deze folder informeren wij u
over de gang van zaken op onze kinder- en jongerenafdeling.
Van uw behandelend kinderoncoloog in het Kinder Oncologisch Centrum
(KOC) weet u dat uw kind naar Ziekenhuis Gelderse Vallei komt voor
medebehandeling (Shared-Care). Medebehandeling betekent minder
complexe aspecten van de behandeling, eenvoudige onderdelen van
chemotherapie, ondersteunende behandeling en eventueel een opname in
verband met complicaties zoals bij koorts. Dit alles vindt plaats onder de
regie van het KOC.
Binnen de kindergeneeskunde werken wij met een nauw samenwerkend
multidisciplinair team. Binnen dit team zijn twee gespecialiseerde
kinderartsen voor de behandeling van uw kind. Er is een nauwe
samenwerking tussen onze kinderartsen en de kinderoncoloog van het
KOC.
Naast kinderartsen, kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers
zijn meerdere disciplines, zoals maatschappelijk werk, kinderpsychologie,
kinderfysiotherapie en diëtiek betrokken. De zorg voor uw kind en het gezin
wordt in samenspraak afgestemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de al
aanwezige zorg vanuit het KOC. Deskundigheid, laagdrempeligheid,
luisteren en een open en eerlijke communicatie met ouders en kind staan
daarbij voorop.
Na het ontslag van uw kind uit het KOC, waar de eerste fase van de
behandeling heeft plaats gevonden, komt u bij ons, op de
kinderdagbehandeling voor een kennismakingsgesprek.
Dit gesprek vindt plaats met zowel de kinderarts als de specialistisch
kinderverpleegkundige, we bespreken met elkaar behoeften, wensen en
verwachtingen. Een pedagogisch medewerker komt langs voor een
kennismaking. Eventuele andere disciplines sluiten gelijk of op een later
tijdstip aan.
De gegevens van uw kind, die wij van het KOC hebben ontvangen, worden
met u besproken en afgestemd. Afspraken worden vastgelegd in het
medisch- en verpleegkundig dossier.

De kinder- en jongerenafdeling
De kinder- en jongerenafdeling bevindt zich in vleugel C op de vierde
verdieping van het ziekenhuis (bestemmingsnummer 193-199). De afdeling
bestaat uit de diverse onderdelen, zoals de dagbehandeling en de afdeling
neonatologie. Zij werken nauw met elkaar samen. Er is een speelkamer en
een ouderkamer met douche, koelkast en magnetron.

Kinderdagbehandeling
Op de kinderdagbehandeling werkt een vast team van gespecialiseerde
kinderverpleegkundigen geschoold in de kinderoncologie. De poliklinische
behandeling van uw kind bestaat voornamelijk uit het controleren van
bloedwaarden, beoordeling van klachten, bloedtransfusies, lichamelijk
onderzoek en het toedienen van cytostatica (zoals Mtx, vincristine en
cytosar). Van het KOC ontvangen wij de medische en verpleegkundige
gegevens van uw kind, zoals het behandelschema met receptuur en de
overdracht met daarin alle afspraken over de behandeling van uw kind. Alles
wordt vastgelegd in dit dossier. Indien u een pendelstatus heeft wordt dit
dossier gebruikt voor het uitwisselen van gegevens met het KOC.
Bloedafnames vinden plaats op de prikpoli, vaak met een vingerprik.
Indien uw kind een CVL/PAC-systeem heeft, kan deze hiervoor worden
gebruikt. Het aanprikken en/of afsluiten van de PAC of de CVL gebeurt
doorgaans door de specialistisch kinderverpleegkundige. De gebruikte
materialen kunnen afwijken van het KOC afname door
kinderverpleegkundige op afdeling.
Op de prikpoli heeft uw kind voorrang op andere bezoekers. Uitslagen
worden altijd cito aangevraagd, de waarden worden gefaxt naar het KOC.
Ook bij ons spaart uw kind kralen voor de Kanjerketting.
Van het KOC horen wij wanneer uw kind voor behandeling bij ons wordt
verwacht. Wij raden u echter aan om ook zelf contact met ons op te nemen
voor het afspreken van een tijd. Dit kunt u rechtstreeks doen met één van
onze secretaresses. Zij plannen dit in de agenda van de kinderarts in.
Hierdoor zijn wij er zeker van dat er op uw komst wordt gerekend.

Opname
Het kan voorkomen dat uw kind een aparte kamer krijgt. Dit onderdeel van de
afdeling bestaat uit 15 eenpersoonskamers voor kinderen in de leeftijd van 018 jaar. Om verschillende redenen liggen de kinderen alleen op een kamer.
De isolatievoorschriften van deze unit kunnen afwijken van de voorschriften
in het KOC. Het dossier met alle gegevens van uw kind, wordt tijdens de
opname op de boxen unit gebruikt.
De kinderverpleegkundigen van deze unit zijn geschoold in de oncologische
zorg, maar niet gespecialiseerd zoals in het KOC. Wij vinden het belangrijk
dat uw kind zoveel mogelijk door een vaste verpleegkundige wordt verpleegd.
Tijdens de opname heeft de arts-assistent/zaalarts de dagelijkse zorg voor
uw kind. Tijdens de ochtendvisite stemt hij/zij samen met de verpleegkundige
het beleid af. Indien nodig is er overleg met het KOC. Bij verandering van
beleid wordt u hierover ingelicht. Het streven is een wekelijks gesprek met de
eigen kinderarts. Dit kan een andere kinderarts zijn dan degene waarmee u
het kennismakingsgesprek heeft gehad.
De pedagogisch medewerker is er voor ondersteuning. Zij kunnen
meedenken in de begeleiding, afleiding, voorbereiding…ect. Als de situatie
het toelaat mag uw kind naar de speelkamer om daar iets gezelligs te doen,
zoals spelletjes en knutselen.
Op woensdagochtend brengen de Cliniclowns een bezoek aan de afdeling
en elke vrijdag een tekenares die op verzoek een tekening maakt.
Indien er meerdere disciplines bij de zorg van uw kind betrokken zijn, worden
zij op de hoogte gebracht en komen zij langs. Zij sluiten aan bij de zorg die u
al vanuit het centrum ontvangt en kijken samen naar wat de wensen en
behoeften zijn op dat moment.
Om de zorg van de verschillende disciplines zo optimaal mogelijk op elkaar
af te stemmen, wordt uw kind elke week besproken in het Multi Disciplinair
Overleg.
Dagelijks evalueren wij met u de gegeven zorg. Samen kijken we waar
aanpassing nodig is. Ook wordt de zorg gedurende de opnameperiode door
middel van een tussen- en eindevaluatie schriftelijk geëvalueerd en
mondeling besproken.
U kunt 24 uur per dag bij uw kind aanwezig zijn. In overleg met de verpleging,
kunt u zo veel mogelijk van de zorg voor uw kind zelf doen. U moet zich er
wel van bewust zijn dat de werkwijze van Ziekenhuis Gelderse Vallei in
bepaalde gevallen kan afwijken van die van het KOC.

De maaltijden voor uw kind worden verzorgd via een At Your Requestservice (AYR). Er is een uitgebreide menukaart. Bestellen van maaltijden en
tussendoortjes kan tussen 07.00 en 18.00 uur. De ouder die blijft slapen kan
ook van deze service gebruik maken. Hierbij wordt het ontbijt gratis verstrekt.
Voor de resterende maaltijden kan bij de receptie van het ziekenhuis een bon
worden aangeschaft. Eigen maaltijden mee nemen kan ook.

Problemen thuis
Heeft uw kind koorts of zijn er andere tekenen van infectie en/of problemen,
neem dan contact op met uw behandelend kinderoncoloog of met onze
kinderarts. Met uw kinderoncoloog zijn hier afspraken over gemaakt,
wanneer en met wie u in dat geval contact moet opnemen. Tijdens
kantoortijden kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de
kinderdagbehandeling. Buiten deze tijden zijn wij altijd bereikbaar via het
telefoonnnummer van de kinder en jongerenafdeling.

Bezoektijden
Voor andere bezoekers dan de ouders of verzorgers gelden vaste
bezoektijden: van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur. Van deze
bezoektijden kan in bijzondere situaties, na overleg met de
kinderverpleegkundige, worden afgeweken. Broertjes en zusjes zijn altijd van
harte welkom. In principe niet meer dan 2 bezoekers per kind.
Voor alle afspraken:
Secretariaat C4 kinder- en jongerenafdeling
Verpleegkundigen kinderdagbehandeling
Verpleegkundigen kinder en jongerenafdeling

(0318) 43 48 80
(0318) 43 58 46
(0318) 42 55 24

Voor niet direct urgente vragen e-mailadres kinderoncologie@zgv.nl
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