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Beste ouder(s),

In samenspraak met uw arts 
hebt u afgesproken dat uw kind 
een behandeling zal ondergaan 
in het dagziekenhuis Pediatrie.

Naar het ziekenhuis gaan is niet 
leuk, niet voor u en niet voor uw 
kind.

Om het verblijf zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen, 
willen we u vragen deze 
brochure vooraf door te nemen.
Ze bevat informatie voor u 
en uw kind over wat er in het 
ziekenhuis zal gebeuren.
Iedereen van het team streeft 
ernaar om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken!

Als er nog vragen zijn, horen we 
het graag! Team Pediatrie
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01 VOOR DE OPNAME

Wat u vooraf moet weten en wat 
er vooraf moet gebeuren:
Indien uw kind geopereerd wordt, 
moet het nuchter zijn om braken 
en longproblemen tijdens en na 
de operatie te voorkomen. Dit 
betekent dat u minstens 7uur vóór 
de operatie niet meer mag eten. 
Heldere, niet-bruisende dranken 
(water, Aquarius, thee ZONDER 
melk) mogen nog gedronken 
worden tot 4 uur vóór de operatie. 
Vanaf dan mag u niet meer drin-
ken. Afhankelijk van uw medische 
voorgeschiedenis kan het zijn dat 
de anesthesist een ander advies 
zal geven. Dit advies dient u dan 
te volgen.
Het tijdstip van de ingreep/be-
handeling is afhankelijk van het 
operatieschema. Het is mogelijk 
dat u enkele uren moet wachten.

Indien u van uw arts-specialist 
tijdens de raadpleging een me-
dische vragenlijst meekrijgt, vult 
u deze in de mate van het mo-
gelijke één dag voor de opname 
in. U geeft ze af op de dag van 
de ingreep/behandeling aan een 
verpleegkundige op de afdeling.

1.1 In het ziekenhuis
Vooraleer u zich naar de afdeling 
begeeft, laat u zich eerst inschrij-
ven aan de receptie.
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02 DE DAG VAN DE 
BEHANDELING

2.1 Aankomst
Indien uw kind een operatie moet 
ondergaan, dient u zich aan te 
melden aan de receptie op het 
afgesproken uur.

Voor alle andere behandelingen 
meldt u zich aan tussen 8 en 9 
uur of op het met de arts afge-
sproken uur.

Aan de receptie geeft u uw identi-
teitskaart af.

Na het inschrijven gaat u met de 
opnamepapieren naar de wacht-
ruimte op de kinderafdeling.

Op de afdeling is er een verpleeg-
kundige die verantwoordelijk is 
voor uw kind. Zij zal u en uw kind 
verder begeleiden. Ze vraagt o.a. 
naar het gewicht. Dit is nodig om 
te weten hoeveel medicatie er 
moet toegediend worden.

Indien u de gemaakte afspraak 
niet kan nakomen of indien u 
problemen of vragen hebt, con-

tacteer dan a.u.b. uw arts via het 
algemeen nummer of de kinderaf-
deling (tel. zie contact.)

2.2 Installatie op de ka-
mer
De verpleegkundige brengt u en 
uw kind van de wachtruimte naar 
de kamer. Deze zal u waarschijn-
lijk delen met andere kinderen en 
hun ouders. Na de uitleg over het 
verloop van de dag en over de 
algemene gang van zaken, moet 
uw kind een operatiehemdje aan 
doen. Uw kind mag steeds zijn 
fopspeen en/of favoriete knuffel 
meenemen.

2.3 Verder verloop van de 
dag
Het tijdstip van de ingreep is af-
hankelijk van het operatieschema. 
Dit wordt door de arts bepaald.
In afwachting van de ingreep kan 
uw kind, indien gewenst, naar de 
speelkamer gaan.
De speelkamer ligt in het begin 
van onze afdeling. De speelkamer 
is tijdens de weekdagen geopend 
van 7.45 tot 15 uur.

Ongeveer 30 minuten voor uw 
kind naar de operatiekamer gaat, 
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wordt er een pré- medicatie 
gegeven. Als dit gebeurd is, blijft 
uw kind best in bed omdat het 
slaperig en suf kan worden.
Wanneer uw kind aan de beurt is, 
komt een verpleegkundige hem of 
haar halen om naar de operatie-
kamer te gaan. U mag meegaan 
om bij uw kind te wachten tot het 
in slaap gedaan wordt. Daarvoor 
krijgt u een beschermende schort 
aan. Als uw kind meegenomen 
wordt naar de operatiekamer, 
wordt u verzocht in de wacht-
ruimte aan de operatiekamer te 
wachten.

Na de ingreep gaat uw kind naar 
de ontwaakkamer. Hier krijgt het, 
indien nodig en in afspraak met 
de anesthesist, medicatie tegen 
de pijn.

U mag nu opnieuw bij uw kind 
wachten tot het voldoende wakker 
is. Dan komt de verpleegkundige 
van de afdeling om jullie terug 
naar de afdeling te brengen.

Uw kind heeft meestal een infuus. 
Veel mensen hebben dorst na een 
operatie. Na de meeste operaties 
zal u snel na de ingreep weer mo-
gen drinken en starten met lichte 
voeding. Na een aantal operaties 
is het noodzakelijk om langer 
nuchter te blijven. Als u wat mag 
drinken, doe het voorzichtig aan. 
Mag u niet drinken, dan kan de 
verpleegkundige uw lippen nat 
maken om het u zo comfortabel 
mogelijk te maken. Baby’s krijgen 
hun flesvoeding.

Wanneer alle kinderen geopereerd 
zijn, komt de dokter langs. Hij/zij 
geeft uitleg over wat er gebeurd is 
en beantwoordt uw vragen.
Indien uw kind medicatie nodig 
heeft, zal de arts u hiervan op de 
hoogte brengen.
Ook zal hij de nodige formulieren 
voor school en/of werk in orde 
brengen.
De behandelende arts beslist 
wanneer uw kind naar huis mag.
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2.4 Ontslag
Het ontslag gebeurt na afspraak 
met de arts en is verschillend voor 
iedere ingreep.
U krijgt een blad met de nodige 
richtlijnen voor thuis mee. Hierop 
vindt u de nodige informatie over 
het ontslag van uw kind. Volg 
steeds nauwgezet de richtlijnen op 
die u zullen meegegeven worden 
wanneer uw kind het dagzieken-
huis mag verlaten.

Er wordt tevens een afspraak 
gemaakt voor controle.
Indien uw arts beslist dat er 
verdere zorgen nodig zijn, kan 
een aansluitende opname in 
het ziekenhuis noodzakelijk zijn. 
Bij ontslag wordt er steeds een 
ontslagbrief naar de huisarts 
gestuurd.

Na 1 à 2 maanden zal de factuur 
u thuis toegestuurd worden.
Indien mogelijk voorziet u voor 
het vervoer naar huis best een 
tweede begeleidende volwassene 
voor uw kind.
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03 CONTACT

Verwittig uw huisarts in verband 
met de opname, zijn/haar mede-
werking kan belangrijk zijn na de 
ingreep.

Indien u nog bijkomende inlichtin-
gen nodig hebt, kunt u terecht bij:
• Uw huisarts
• ZOL campus Maas en Kempen 

algemeen, tel. 089 50 50 50
• Kinderafdeling, tel. 089 50 63 

22

Mocht u nog suggesties heb-
ben om het verblijf van uw kind 
aangenamer te maken, aarzel dan 
niet om ze ons mee te delen.



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

BR0998


