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Beste ouder(s),
Deze brochure geeft u meer 
informatie over het plaatsen van 
een infuus bij uw kind en tracht 
op een aantal veel gestelde 
vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.
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01 WAAROM EEN 
INFUUS?

Uw kindje verblijft momenteel 
op de kinderafdeling en zal een 
infuus moeten krijgen.

Een infuus wordt gebruikt om 
vocht en/of medicatie toe te 
dienen. Zo kunnen we uw kindje 
genezen.

1.1 Hoe gaat dit in zijn 
werk?
Je kind mag op de onderzoeksta-
fel gaan liggen.
De verpleegkundige doet een 
soort armband rond de arm. Deze 
wordt strak aangetrokken zodat 
de ader waarin geprikt zal wor-
den, zichtbaar wordt.

Eerst wordt de hand/arm ontsmet. 
De verpleegkundige neemt nu een 
naaldje waarmee ze een prikje in 
de hand/arm geeft.

Er zal afleiding gebruikt worden 
om het kind zo stil mogelijk te 
houden. U als ouder kan hier 
zeker bij helpen.
Na het prikje wordt de naald terug 
getrokken en blijft enkel een dun 
buisje zitten.

Soms wordt eerst bloed genomen 

via dit buisje. Daarna wordt de 
armband terug los gelaten.
Om te testen of het buisje goed 
zit, wordt er een kort kabeltje met 
een spuitje opgezet.

Daarna wordt alles goed vast ge-
kleefd. Rond de hand/arm wordt 
een verband gedaan zodat het 
buisje er niet zomaar uit kan.

Je kind mag terug recht gaan 
zitten.
In plaats van het spuitje wordt nu 
een lange draad (infuusleiding) 
vastgemaakt waarlangs de medi-
catie wordt toegediend.
De medicatie wordt toegediend 
met behulp van een infuuspomp. 
Deze regelt de toediening heel 
nauwkeurig. Deze infuuspomp 
moet overal mee naartoe
genomen worden zolang als het 
infuus loopt.

Het infuus wordt dagelijks ver-
schillende keren gecontroleerd om 
te zien of alles nog in orde is.
Welke vloeistoffen en medicatie 
er gegeven wordt, beslist de arts. 
Ook de duur van de behandeling 
wordt door de arts bepaald.
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Alles is klaar! Nu mag je zoon/
dochter zeker en vast een welver-
diend cadeautje kiezen!

02 TIPS VOOR 
OUDERS

Voor uw kind is het een hele 
geruststelling als mama/papa bij 
hem of haar blijft. Maar u bent dit 
niet verplicht.

Zeg uw kind dat het heel flink is 
geweest. Per slot van rekening 
is een knuffel van mama of papa 
nog altijd de beste troost!

Mogen we vragen om oplettend 
te zijn en om voorzichtig om 
te gaan met het infuus. Als het 
infuus sneuvelt moeten we helaas 
opnieuw beginnen.

2.1 Mediclowns
Het ZOL werkt samen met de 
Mediclowns. Op geregelde tijd-
stippen komen de clowns op de 
verpleegafdeling Pediatrie langs 
om een glimlach op de gezichtjes 
van de kinderen te toveren. Meer 
info over hun werking vind je op 
www.mediclowns.be.

http://www.mediclowns.be
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0911


