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Welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Graag heten wij u en uw kind
welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De behandelend arts heeft met
u afgesproken, dat uw kind (binnenkort) wordt opgenomen op de
kinder- en jongerenafdeling.Wij hebben deze opnamewijzer voor u
geschreven, zodat u goed op de hoogte bent van de gang van zaken
op de kinder- en jongerenafdeling.
Deze opnamewijzer van de kinder- en jongerenafdeling is een aanvulling op
de algemene opnamewijzer van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Deze heeft u bij
de oproep voor de opname ontvangen. Zo niet, dan kunt u die afhalen bij
'Patiëntenvoorlichting en informatie' in de centrale hal. Met deze folder hopen
wij u informatie te geven waarmee u uw kind beter kunt voorbereiden op en
begeleiden bij het verblijf in het ziekenhuis.

Voor de opname
Uw kind komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een (dag)opname. Dit kan
spannend en ingrijpend zijn. Zeker wanneer uw kind niet weet wat hem/haar
te wachten staat. Daarom is het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor
te bereiden. Kinderen die voorbereid zijn, kunnen de opname vaak beter
verwerken. Voorbereiden is niet hetzelfde als geruststellen. Voorbereiden wil
niet zeggen dat de kinderen zonder angst of tegenstribbelen een onderzoek
of een behandeling zullen ondergaan, maar dat zij weten wat er gaat
gebeuren. Hoe jonger een kind, hoe moeilijker de voorbereiding. Maar toch is
het zinvol om als ouder/verzorger hier aandacht aan te besteden.
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Tips om uw kind voor te bereiden
geef eenvoudige informatie en wees zo eerlijk mogelijk. Het is belangrijk
dat uw kind weet wat er gaat gebeuren. Uw kind hoeft niet alles in één
keer te horen
houdt rekening met de belevingswereld van uw kind. Bij een ‘slangetje in
de neus’ bijvoorbeeld kunnen kinderen aan een echte slang denken,
terwijl er een plastic slang wordt bedoeld
leg uit wat uw kind voelt en hoe het zich zal voelen
vertel wat uw kind kan horen, ruiken, zien en eventueel hoe iets kan
smaken. Een stethoscoop voelt koud aan, het kapje voor de narcose
kan vreemd ruiken en na een operatie kan het kind dorst hebben of
misselijk zijn
beantwoord vragen zo eerlijk mogelijk
vertel dat huilen mag en boos zijn ook. Emoties horen erbij
gebruik eventueel hulpmiddelen als boekjes (zie website voor titels),
dokterskoffertje, ziekenhuisplaymobile etc.
op de website staat meer achtergrondinformatie over het goed
voorbereiden van uw kind.
Vooronderzoek
Een kind dat geopereerd moet worden, bereiden we zorgvuldig voor, zowel
vóór als tijdens de ziekenhuisopname. U wordt hier nauw bij betrokken.
Enige tijd vóór de opname brengt u samen met uw kind een bezoek aan het
ziekenhuis. Daar willen wij uw kind onderzoeken voor de operatie.
Als eerste bezoekt u samen met uw kind de anesthesioloog. Hier krijgen
jullie uitleg over de vorm van narcose, ‘nuchter zijn’ en pijnbestrijding. Tevens
ontvangt u de folder ‘kind en anesthesie’ zodat u thuis alles rustig kunt
nalezen.
Daarna bezoeken u en uw kind het verpleegkundig spreekuur waar uitleg
wordt gegeven over de ingreep. Dit is voor uzelf en uw kind de gelegenheid
om vragen te stellen. Wanneer u uw kind van tevoren al een beetje vertrouwd
wilt maken met de kinder- en jongerenafdeling, mag u aansluitend aan het
verpleegkundig spreekuur een kijkje nemen op de afdeling. Uw kind kan dan
vast zien hoe de kinder- en jongerenafdeling eruit ziet.
Spoedopname
Bij een spoedopname heeft u weinig of geen tijd om uw kind voor te
bereiden. De artsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers zullen
alles doen om uw kind zo goed mogelijk op te vangen en in te lichten. Bij een
spoedopname blijkt het vooral belangrijk dat u achteraf uw kind de
gelegenheid geeft zich te uiten over waarom een bepaalde
ziekenhuisopname nodig was.
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Wat te doen bij ziekte?
Wanneer uw kind de laatste drie weken voor de opname in aanraking is
geweest met een besmettelijke kinderziekte (mazelen, bof, rode hond,
waterpokken), moet u dit voor de opname melden bij de kinderafdeling. Ook
als uw kind al is opgenomen, is het belangrijk dat u dit op de afdeling meldt.
Andere infectieziekten zoals braken, diarree of een hevige verkoudheid en
koorts kunt u het beste meteen bij opname melden op de afdeling.

De opname
Wat neemt u mee bij de opname?
gewone kleren
pyjama en eventueel ochtendjas
ondergoed
schoenen en pantoffels
tandenborstel en tandpasta
borstel of kam
speelgoed en knuffelbeest
eventueel een foto van thuis
muziek(mobiel) van thuis
alle medicijnen die gebruikt worden in originele verpakking
eventuele dieetlijst
eigen fles en/of fopspeen
Nuchter zijn
Indien uw kind komt voor een ingreep, heeft de arts waarschijnlijk met u
afgesproken dat uw kind nuchter moet zijn. Uw kind mag tot zes uur vóór de
opnametijd vast voedsel, pap of melkproducten gebruiken en tot twee uur
vóór de opname een beker water drinken. Drinken en eten in combinatie met
narcose brengt ernstige risico's met zich mee voor uw kind. Het is belangrijk
dat u zich hier goed aan houdt. Heeft uw kind toch gegeten of gedronken dan
kan hij/zij niet geopereerd worden.
Waar wordt uw kind opgenomen?
De kinder- en jongerenafdeling bevindt zich op C4. Er zijn verschillende
onderdelen binnen de kinder— en jongerenafdeling, zoals de
kinderdagbehandeling en de afdeling neonatologie.
Voorbereiding in het ziekenhuis
Tijdens de opname wordt uw kind door een pedagogisch medewerker of
verpleegkundige voorbereid op een onderzoek of behandeling. Deze
voorbereiding bestaat uit het vertrouwd maken van het kind met
operatiekleding, het narcosekapje en/of narcoseprik. Een fotoboek dat is
afgestemd op kinderen geeft een beeld van wat er gaat gebeuren rondom de
operatie (voor, tijdens en na de ingreep).
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Ook vertelt de pedagogisch medewerker of verpleegkundige u het een en
ander over de mogelijke reactie van uw kind op de narcose. Hierdoor weet u
ongeveer wat u kunt verwachten.
Bij een (spoed) operatie is het altijd mogelijk dat u aanwezig bent bij het in
slaap brengen van uw kind. Bij de operatie zelf kunt u niet aanwezig zijn. Bij
het ontwaken van uw kind uit de narcose weer wel. Daarna brengt u samen
met de verpleegkundige uw kind naar de kinder- en jongerenafdeling.
Pijnmeting
In ons ziekenhuis wordt aan pijnmeting gedaan. Minimaal 3 maal per dag
wordt aan uw kind gevraagd om aan te geven hoeveel pijn hij/zij ervaart.
Bij kinderen vanaf ongeveer 4 jaar tot de leeftijd van zo’n 8 jaar wordt dit
gedaan door middel van een gezichtjesschaal. Vanaf ongeveer 8 jaar wordt
naar een cijfer gevraagd waarin de pijn uitgedrukt kan worden.
Bij kinderen onder de leeftijd van ongeveer 4 jaar doet de verpleegkundige de
pijnmeting door middel van een scorekaart.
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Verblijf op de kinder- en jongerenafdeling
De dag van opname
Nadat u zich bij de balie van de afdeling opname heeft gemeld (in de centrale
hal), wordt u met uw kind naar de afdeling gebracht of verwezen. Daar laat
een verpleegkundige de kamer zien waar uw kind komt te liggen.
Als u van te voren nog niet op het verpleegkundig spreekuur bent geweest
volgt er een opnamegesprek met de verpleegkundige.U kunt dan vertellen
hoe u gewend bent met uw kind om te gaan en welke bijzonderheden van
belang zijn. Houdt u er rekening mee dat dit enige tijd in beslag kan nemen.
Als u vragen heeft is het makkelijk om deze vooraf op te schrijven. U kunt ze
dan meteen stellen als de verpleegkundige of arts bij u komt. Ook wordt de
temperatuur opgenomen en krijgt uw kind een naambandje om.
Wie werken er op de kinder- en jongerenafdeling?
Naast artsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers zijn er andere
deskundigen die kunnen bijdragen aan een voorspoedig herstel van uw kind,
zoals de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker, de zorgassistente, de
psycholoog en de diëtiste. Mocht u met een van deze mensen in contact
willen komen, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Zij maakt dan
eventueel een afspraak voor u.
Hoe vaak een arts langs komt, hangt af van hoe ziek uw kind is. Elke dag
wordt er door de verpleegkundige met de arts overlegd wat er gaat
gebeuren. We verwachten soms niet dat er elke dag iets aan uw kind te zien
is dat anders wordt, bij sommige ziekten en behandelingen weten we
gewoon dat het tijd kost voordat uw kind beter wordt. Een arts komt dan niet
langs, maar blijft via de verpleegkundige goed op de hoogte hoe het gaat.
Samen bepalen ze dan welke onderzoeken of medicijnen uw kind krijgt, of
wanneer uw kind naar huis mag. Het is wel belangrijk uw eventuele
verwachtingen en vragen uit te spreken naar de verpleegkundige, zij kan dan
uitleggen wat er met de arts besproken is. Wilt u de arts spreken of vragen
stellen dan kan hier natuurlijk via de verpleegkundige een afspraak voor
gemaakt worden.
EPD
De verpleegkundigen en artsen werken met het elektronische
patiëntendossier (EPD). De gegevens en observaties van uw kind worden
digitaal opgeslagen en niet meer op papier. Als u wilt kunt u dat inzien, na
overleg met de verpleegkundige of arts. Heeft u vragen over het digitale
dossier? Stel ze dan gerust.
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De dagindeling
07.00 - 11.30 uur:
Ontbijten en wassen. Indien nodig worden er medische onderzoeken gedaan
en wordt er bloed afgenomen. Er is tijd om te spelen, zowel in bed als in de
speelkamer.
11.30 - 15.00 uur:
Lunchen en rusten. Na de lunch, die u zelf voor uw kind kunt bestellen, is het
tijd om te rusten. Als u van de afdeling gaat, wilt u dan tegen de
verpleegkundige zeggen waar u eventueel te bereiken bent?
15.00 - 17.00 uur
Soms vindt er een medisch onderzoek of een behandeling plaats. Verder is
er tijd om te spelen en bezoek te krijgen. De speelkamer is open tot 16.15
uur.
17.00 - 19.30 uur
Vanaf ongeveer 17.00 uur is het tijd voor de warme maaltijd, gevolgd door
spelen en eventueel tv kijken. Er is tot 19.30 uur de mogelijkheid tot bezoek.
Na het bezoek kunt u uw kind klaarmaken voor de nacht en naar bed
brengen.
19.30 - 07.00 uur
Vanaf ongeveer 19.30 uur is het de bedoeling dat er rust heerst op de
afdeling. De meeste kinderen zullen (gaan) slapen. Kinderen die nog niet
hoeven te slapen worden geacht op hun kamer te blijven. De
verpleegkundigen zullen gedurende de avond en nacht regelmatig bij alle
kinderen langs gaan.
Maaltijden
De maaltijden voor uw kind kunnen besteld worden via At Your Request, er
bevindt zich een telefoon hiervoor op de kamer. Er dient een keuze gemaakt
te worden van de menukaart die op de kamer aanwezig is. Krijgt uw kind
flesvoeding of andere speciale voeding, dan maakt de verpleegkundige
hierover met u afspraken.

Rooming-in
Voor de ouders of vaste verzorgers zijn geen vaste bezoektijden. U kunt in
principe bij uw kind aanwezig zijn.
Belang van uw aanwezigheid
Het is voor uw kind belangrijk dat u regelmatig aanwezig bent. Uw kind kan
uw steun goed gebruiken. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor ouders een
extra belasting kan vormen en dat dit niet voor iedereen realiseerbaar is.U
kunt, in overleg met de verpleging, een deel van de verzorging Overnemen,
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zoals wassen, voeden en temperaturen. Ook kunt u bij diverse onderzoeken
aanwezig zijn, zoals bij bloedprikken, en röntgenfoto’s maken. Geeft u dit
echter wel tijdig aan zodat de verpleging hiermee rekening kan houden
(hierover leest u meer in het hoofdstuk over onderzoek en behandeling).
Overnachten bij uw kind
Er is een mogelijkheid om bij uw kind te overnachten. Vooral wanneer uw
kind acuut wordt opgenomen en u uw kind niet heeft kunnen voorbereiden op
de plotselinge veranderingen, kan het een geruststelling zijn dat u in de buurt
bent.
Het ziekenhuis kan u bieden:
een stretcher of bedbank
wasgelegenheid (douche)
het ontbijt, u ontvangt hiervoor van de zorgassistente een tegoedbon, het
eten kunt u via At Your Request bestellen
Voor de lunch en de warme maaltijd wordt een vergoeding gevraagd.
Maaltijdbonnen kunt u kopen bij de receptie in de centrale hal. U kunt
natuurlijk ook zelf uw maaltijd verzorgen door deze mee te (laten) nemen van
huis.
Familiekamer
De afdeling beschikt over een speciale kamer voor ouders. Hier kunt u zich
eventueel terugtrekken op de momenten dat uw kind slaapt of op tijdstippen
dat u er behoefte aan heeft. Hier zijn een douche, koelkast en magnetron
aanwezig. Zorgt u ervoor zelf iets te doen te hebben. U kunt ook zo nu en
dan een luchtje scheppen of een boodschap doen.
Koffie en thee
Voor ouders/verzorgers is er gratis koffie en thee op de afdeling.
Parkeren
Indien uw kind gedurende langere tijd in het ziekenhuis moet verblijven is het
mogelijk om een speciale parkeerkaart te kopen. Dit kan een week- of een
maandkaart zijn. U kunt deze parkeerkaart kopen bij de receptie in de
centrale hal.
Wasservice
U kunt de was van uw kind gratis laten wassen. Vóór 12.00 uur aangemeld,
volgende dag voor 12.00 uur schoon terug.

10

Niet-medische zorg
Het pedagogisch team
Het pedagogisch team bestaat uit pedagogisch medewerkers en een
activiteitenbegeleider. Een ziekenhuisopname kan door uw kind als
bedreigend ervaren worden. Het pedagogisch team biedt begeleiding aan uw
kind en aan u als ouder tijdens de opname. Spel is hierbij een belangrijk
middel.
De taken van het pedagogisch team bestaan o.a. uit:
het bieden van een veilig leefklimaat
de thuissituatie zoveel mogelijk handhaven
de voorbereiding en begeleiding van kinderen die een onderzoek of
operatie moeten ondergaan
bezoeken van kinderen die niet in staat zijn naar de speelkamer te gaan
ontvangen en begeleiden van kinderen in de speelkamer
de observatie van spel(gedrag).
De speelkamer
Op de kinder- en jongerenafdeling is een speelkamer. Van maandag tot en
met vrijdag is er iemand van het pedagogisch team aanwezig.
De speelkamer is een plek waar kinderen zich veilig kunnen voelen.
Er vinden geen bedreigende ingrepen plaats.
Er is plaats voor gezamenlijk en individueel spel.
Er zijn per kind twee bezoekers toegestaan in de speelkamer.
Ander gedrag van uw kind
Het gedrag van uw kind kan tijdens de ziekenhuisopname veranderen.
Misschien gedraagt het zich boos of doet het kinderachtig. Het kan zich zelfs
geheel van u afwenden. Probeer dit te begrijpen, maar stel wel grenzen.
Probeer samen met de verpleegkundigen en de pedagogisch medewerker
uw kind op te vangen. Het kan gebeuren dat uw kind de hele dag rustig
speelt, maar veel huilt als u komt. Er is geen reden tot extra ongerustheid.
Het is een begrijpelijke reactie en een teken dat uw kind zich bij u vertrouwd
en veilig voelt en zijn opgekropte emoties durft te uiten.
Er kunnen zich tijdens de opname moeilijkheden voordoen. U kunt zich
zorgen maken over de reacties van uw kind op zijn ziekte, zijn behandeling
of verblijf in het ziekenhuis. Aarzelt u niet deze problemen te bespreken met
de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker, of maak via hem/haar
een afspraak met de arts.
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Geestelijke verzorging
Aan het ziekenhuis zijn pastoraal medewerkers verbonden. U kunt bij de
verpleging aangeven als u contact met hen wil. Ook uw eigen predikant,
geestelijke verzorger of pastoor kan uw kind bezoeken. Op de afdeling zijn
diverse kinderbijbels beschikbaar. Wilt u hier gebruik van maken, of wilt u dat
wij uw kind voorlezen, maakt u dit kan kenbaar aan de verpleegkundige of
pedagogisch medewerker.

Rechten en plichten
Als een kind voor medisch onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis
komt, heeft het net als een volwassene, recht op informatie. Informatie over
het doel en de aard van het onderzoek of behandeling, de te verwachten
resultaten en de mogelijke risico’s. In de WGBO, Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst, staan die rechten en plichten omschreven.
Daar staat tegenover dat het ziekenhuis van u en/of uw kind verwacht dat u
de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de
behandeling en/of onderzoek.
Voor ieder onderzoek en ingreep die een hulpverlener uitvoert, is
toestemming van u en/of uw kind nodig. Als u en/of uw kind vindt dat u nog
niet voldoende informatie heeft, kunt u hierom vragen. In een acute situatie
kan het echter gebeuren dat er niet overlegd kan worden, de hulpverlener
mag dan behandelen zonder toestemming van u en/of uw kind.
Kinderen tot 12 jaar
Een kind tot twaalf jaar mag niet over zichzelf beslissen. Als ouder beslist u
voor uw kind. Wel heeft een hulpverlener de plicht om ook aan jonge
kinderen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen wat er met hen gaat gebeuren.
Jongeren van 12 tot 16 jaar
Jongeren tussen twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat
hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor een
behandeling of onderzoek toestemming van zowel de ouder als de jongere
nodig. Als deze het niet met elkaar eens zijn en de jongere blijft bij zijn
mening, dan probeert de behandelaar u en uw kind op één lijn te brengen.
Jongeren van 16 en 17 jaar
Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun
medische behandeling. Een jongere heeft recht op volledige informatie en
geeft zelf toestemming voor een behandeling. In overleg met de jongere
kunnen ook de ouders worden geïnformeerd.
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Onderzoek en behandeling
Het maken van röntgenfoto’s en andere onderzoeken kunnen voor een kind
minder prettig zijn. Uw aanwezigheid kan daarbijveel steun geven. Bovendien
begrijpt u later de reacties van uw kind beter. U mag aanwezig zijn bij vrijwel
alle onderzoeken en behandelingen van uw kind.
Zwangere vrouwen mogen niet aanwezig zijn bij het maken van
röntgenfoto’s. De röntgenstralen kunnen een schadelijke invloed hebben op
het ongeboren kind.
Geef van tevoren aan dat u tijdens een onderzoek of ingreep bij uw kind wilt
zijn. De verpleegkundige kan u dan vertellen wanneer een bepaald
onderzoek plaats vindt. Als u niet aanwezig kunt zijn, moet u zich niet
bezwaard voelen. De pedagogisch medewerker of verpleegkundige kan altijd
met uw kind mee.

Vertrek uit het ziekenhuis
Het is vooraf niet altijd te zeggen hoe lang de opname in het ziekenhuis zal
gaan duren. Zodra het ontslag van uw kind in zicht is, wordt dit met u
besproken. Voor u met uw kind vertrekt, neemt de verpleegkundige nog
eventuele voorschriften voor de nazorg thuis met u door. U hoort dan tevens
of u nog met uw kind terug moet komen voor controle. Uw huisarts wordt na
ontslag door de arts op de hoogte gesteld van de opname van uw kind.
Tussen- en eindevaluatie
Halverwege de opname en de dag voor het ontslag krijgt u een vragenlijst
over de opname en de verleende zorg. Met de antwoorden die u hierop geeft
kunnen wij de kwaliteit van de verleende zorg nagaan en daar waar nodig de
zorg verbeteren. Wilt u de vragenlijst zo volledig mogelijk invullen? Deze
wordt door een verpleegkundige samen met u doorgenomen. De vragenlijst
kan ook anoniem ingevuld worden.
Weer thuis
Hoewel veel kinderen zich erop verheugen weer naar huis te gaan, betekent
het ook weer een omschakeling. De meeste kinderen hebben hier geen
moeite mee. Soms echter kunnen er zich problemen voordoen, vooral bij
peuters en kleuters. Het kan zijn dat uw kind extra aandacht vraagt en direct
in de buurt van de moeder wil blijven, uit angst weer alleen gelaten te
worden. Ook kan het slapen wel eens wat moeilijkheden geven. De
kamerdeur openlaten en een klein lampje laten branden helpt vaak heel
goed. Over het algemeen zijn dit tijdelijke reacties, die echter veel van uw
geduld zullen vragen.
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Literatuur
Voor kinderen tot ongeveer 10 jaar
Ik ga naar de dokter Kate Patty en Lise Kopper
Jaap de aap in het ziekenhuis Margreet van Bergen
Naar het ziekenhuis Herma Vergouwe
Voor het eerst naar de dokter Civardi
Nijntje in het ziekenhuis Dick Bruna
Tillie haar broertje is ziek G. Wolde
Mark is ziek Kadono
Karel in het ziekenhuis Liesnet Slegers
In het ziekenhuis Betty Sluyzer
Max de ziekenhuiskat Francine Oomer
Sam moet naar het ziekenhuis Paulette Bourgeois
Serie ‘De ziekenboeg’
Voor kinderen vanaf 10 jaar
Naar het ziekenhuis De kijkdoos
TATU Ellis Andriessen
Voor ouders/verzorgers
Je kind in het ziekenhuis, wat kun je als ouder doen?
Margreet van Bergen en Mechelien van Gaalen
Kinderen in het ziekenhuis R.Felius-Tacken en A.Felius

Aanvullende informatie
Vereniging Kind en ziekenhuis
http://www.kindenziekenhuis.nl/
www.geldersevallei.nl/kids-tot-18
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Bezoektijden
Voor anderen dan de ouders/verzorgers gelden vaste bezoektijden. Broertjes
en/of zusjes, vriendjes mogen ook op bezoek komen. Wel wordt vriendelijk
verzocht deze kinderen zelf in de gaten te houden.
De tijden zijn:
09.00 - 12.00 uur
15.00 - 19.30 uur
Gezien de activiteiten van de verpleging en de pedagogisch medewerker
hebben we ‘s morgens liever geen kinderen op bezoek. In principe niet meer
dan twee bezoekers bij uw kind.
Van bovengenoemde bezoektijden kan slechts in bijzondere situaties, na
overleg met de verpleegkundige, worden afgeweken.

Adres
Postadres:
Ziekenhuis Gelderse Vallei, kinder- en jongerenafdeling C4,
Postbus 9025, 6710 HN, Ede

Contact
Kinder- en jongerenafdeling (0318) 43 48 80

VIP 92.07 kindergeneeskunde
2018.10.18.03
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