Kinder-/jeugdafdeling

Algemene informatie voor ouders
en verzorgers
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Voorwoord
Uw kind is of wordt binnenkort opgenomen op onze afdeling. De opname
kan voor u en uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Met dit boekje willen
we u vertrouwd maken met de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling.
Mocht u na het doorlezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt
u altijd terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.
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Verblijf op de afdeling
Indeling
De kinder-/jeugd afdeling is onderverdeeld in:
• Couveuse en babykamers.
• Boxen: hier worden kinderen opgenomen die vanwege besmettingsgevaar niet op zaal kunnen liggen. Ook kunnen kleine kinderen vanwege
hun leeftijd op een box liggen.
• Zalen: voor kinderen van ± 2 tot 18 jaar.
Bezoekregeling
Couveuse- en babykamers

10.30 – 19.00 uur

Boxen

10.30 – 19.00 uur

Zalen

14.00 – 19.00 uur

Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes van kinderen die opgenomen zijn,
zijn altijd welkom. Ook buiten deze bezoektijden. Ouders kunnen 24 uur
per dag bij hun kind zijn. De afdeling is ‘s avonds tegen 20.30 uur tot de
volgende ochtend 7.00 uur afgesloten en alleen toegankelijk via het belsysteem bij de ingang van de zalen van de afdeling. Via de intercom is er eerst
contact met een verpleegkundige die de deur voor u kan openen.
Looproute
Wilt u en uw bezoek de afdeling alleen via de rechter gang (zalengang)
binnenkomen en ook bij vertrek dezelfde gang weer gebruiken? Dit is i.v.m
mogelijk besmettingsgevaar op de boxengang.
Telefoonnummers
Kinder-jeugdafdeling

0591 - 69 16 84

Couveuse- en babykamers

0591 - 69 16 80 van 8.00 - 16.00 uur

Couveuse- en babykamers

0591 69 16 89 buiten kantooruren

Boxen

0591 - 69 16 88

Zalen

0591 - 69 16 82
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Met artsen spreken
De kinderartsen zijn dagelijks vanaf 9.00 uur op de afdeling om visite te
lopen. Wanneer u een gesprek met een van hen wilt hebben dan kunt u
dit doorgeven aan de verpleegkundige. Voor algemene informatie met betrekking tot verpleging/verzorging van uw kind kunt u te allen tijden bij de
verpleegkundigen terecht.
Kinderen op de kinderafdeling zijn soms ook voor een andere specialist
opgenomen bijvoorbeeld voor een chirurg, KNO-arts, orthopeed, uroloog,
neuroloog of plastische chirurg. Deze artsen hebben geen vaste tijden
van visite lopen. De verpleegkundige kan u hierover verder informeren.
De kinderartsen die werkzaam zijn op onze afdeling:
Mw. A.W. Colijn
Mw. J. Dronkert
Mw. G. Nolles
Mw. A.L.T van Overbeek
Dhr. W.J. van der Toom
Mw. A.R. Verhage
Mw. C. Vos
Naast artsen kunt u ook te maken krijgen met de volgende medewerkers:
• Verpleegkundigen
• Kinderverpleegkundigen
• Pedagogisch medewerkers
• Secretaresses
• Zorgassistentes
• Leerling verpleegkundigen/stagiaires
Indien nodig komen de volgende medewerkers op de afdeling:
• Kinderfysiotherapeut/fysiotherapeut
• Diëtist
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• Logopedist
• Diabetesverpleegkundige
• Maatschappelijk werker
• Kinderpsycholoog
• Co–assistenten*
• Zaalartsen* in opdracht van de chirurgen(*dit zijn geneeskundestudenten die onder supervisie van de specialist werken
Pedagogisch medewerkers
Op alle werkdagen zijn de pedagogisch medewerkers aanwezig van 8.15 uur
tot 16.45 uur. De pedagogisch medewerkers hebben o.a. de volgende taken:
• Samen met u bereiden zij uw kind voor op onderzoeken en operatie.
Tijdens de voorbereiding wordt verteld wat er gaat gebeuren. Het voorbereiden is niet alleen bedoeld om eventueel angst te verminderen
maar ook voor een betere verwerking van de ingreep of onderzoek.
• Zij begeleiden eventueel u en uw kind tijdens onderzoeken.
• Tijdens de opname kan uw kind zich anders gedragen dan u gewend
bent. De pedagogisch medewerker kan hierin adviseren en het gedrag
verduidelijken.
De speelkamer / tienerkamer
Er is op de kinderafdeling een speelkamer en tienerkamer.
De speelkamer is open van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 15.00 uur tot
16.30 uur. De pedagogisch medewerkers zijn daar 's ochtends in principe
aanwezig. In de speelkamer mogen geen vervelende handelingen gedaan
worden. De tienerkamer mag tot 's avonds 21.30 uur gebruikt worden. De
speelkamer en tienerkamer zijn alleen bestemd voor de patiënten van de
kinderafdeling en hun ouders. De kinderen die op hun kamer moeten blijven krijgen daar speelgoed, boeken of materiaal zodat ook zij iets leuks
kunnen doen. Eventueel komt de pedagogisch medewerker dan op de kamer langs voor een activiteit.
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Vlinderkamer
Er is ook een snoezelruimte op de afdeling waar patiënten kunnen ontspannen op een waterbed. Deze kamer noemen we de vlinderkamer. De rustgevende muziek en de aromatherapie zijn gericht op de zintuigen zoals
horen en ruiken (aroma therapie is gebaseerd op het gebruik van geuren).
De vlinderkamer wordt gebruikt om stress te verminderen en ontspanning
te stimuleren.
Onderwijs in het ziekenhuis
Wanneer uw kind langere tijd moet worden opgenomen, kan het zijn dat
er behoefte aan onderwijs ontstaat, om te voorkomen dat uw kind aansluiting met school verliest. U kunt hiervoor contact opnemen met de pedagogisch medewerker om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
CliniClowns
Elke week op donderdagochtend komen de CliniClowns op de afdeling.
Zij zorgen voor afleiding en passen hun spel aan op de situatie van uw
kind.
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Ouderparticipatie
Vanuit zijn/haar vertrouwde omgeving komt uw kind in het ziekenhuis waar
hij/zij met veel verschillende mensen te maken kan krijgen:
• de dokter,
• de verpleegkundigen,
• de pedagogisch medewerkers,
• de zorgassistentes,
• de "prik" zuster, en
• de fysiotherapeuten
Er kunnen een aantal dingen gebeuren die voor uw kind niet prettig zijn,
o.a. bloedprikken, onderzoeken of een operatie. Bovendien is een ziek kind
meestal uit zijn gewone doen en reageert daardoor wat gevoeliger. De aanwezigheid van ouders/verzorgers kan op veel momenten een steun zijn
voor uw kind.
Wij bieden u de volgende mogelijkheden
Deelname aan de verzorging
Deelname aan de verzorging van uw kind kan bestaan uit: baden, temperaturen, spelen, eten geven e.d. Omdat wij de zorg voor uw kind met u delen
is het nodig afspraken met elkaar te maken. Het is belangrijk dat u met de
verpleegkundigen goed afspreekt welk deel van de verzorging u precies op
u neemt. De verpleegkundigen blijven verantwoordelijk voor de totale zorg
van uw kind.
Rooming-in
Bij rooming-in kunt u ook 's nachts bij uw kind blijven. Dit kan (met name
bij peuters en kleuters) belangrijk zijn, zodat uw kind met een vertrouwd
iemand naast zich kan wennen aan de nieuwe
omgeving.
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De volgende afspraken gelden voor rooming-in:
• Voor rooming-in komt in principe alleen één van de ouders/verzorgers
in aanmerking.
• U slaapt bij uw kind op de kamer. Dat betekent soms wat woekeren
met de ruimte. Wij vragen hiervoor uw begrip!
• Rooming-in is mogelijk bij zowel een spoedopname als bij een geplande
opname.
• Rooming-in is mogelijk op een meerpersoonskamer, maar ook op een
eenpersoonskamer of isolatiebox.
• Er zijn stretchers en linnengoed op de afdeling aanwezig waar u gebruik
van kunt maken. Wij willen u vragen 's ochtends zelf de stretcher in te
klappen vanwege het ruimtegebrek.
• De verpleegkundige komt 's nachts regelmatig naar uw kind kijken. Dit
ter observatie of om bepaalde handelingen uit te voeren.
• U kunt gebruik maken van de badkamer.
• Het ontbijt wordt gratis aan u verstrekt. Voor de lunch en het avondeten kunt u gebruik maken van het restaurant Time Out of het winkeltje. Ook kunt u zelf eten meenemen. Op de zalengang is een koelkast
en magnetron waar u gebruik van kunt maken. Hier staat ook een koffieautomaat, te gebruiken voor ouders/ verzorgers van de kinderen die
opgenomen zijn.
• In de tienerkamer kunnen ouders na 21.30 uur gebruik maken van een
televisie.
Aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose
In ons ziekenhuis bestaat de mogelijkheid uw kind te begeleiden bij het
inleiden tot de narcose op de operatiekamer en aanwezig te zijn bij uw
kind op de uitslaapkamer. In geval van een spoedingreep vindt het preoperatief gesprek plaatst op de Holding. De ouder begeleidt hierbij het kind
voor de operatie. Na de operatie gaat de ouder naar de uitslaapkamer om
aanwezig te zijn bij het wakker worden van het kind.
9

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden ten aanzien van ouderparticipatie
die wij u kunnen bieden. Wij hopen dat u uw aanwezigheid niet als een verplichting gaat beschouwen. De verzorging van uw kind wordt bij uw afwezigheid overgenomen door een verpleegkundige. Afhankelijk van de werkzaamheden zal de beschikbare tijd echter verdeeld moeten worden over
meerdere kinderen. Het gevolg hiervan kan zijn dat uw kind ook wel eens
alleen is en dat de verzorging op een ander tijdstip plaatsvindt dan uw kind
gewend is. Met elkaar proberen we de zorg zo goed mogelijk af te stemmen
op hetgeen uw kind gewend is. Hebt u hier geen goed gevoel bij, maak dit
dan bespreekbaar met de verpleegkundige. Iedere situatie is anders. Binnen
onze mogelijkheden kunnen we samen met u de knelpunten bespreken.
Hoe bereid ik mijn kind voor op de opname?
Het is gebleken dat een goede voorbereiding in het belang is van uw kind.
Het geeft niet alleen rust maar biedt ook duidelijkheid over opname/operatie
en helpt daardoor angst en stress te verminderen.
Daarom biedt de kinder-/jeugdafdeling de mogelijkheid om langs te komen
voor een kennismakingsbezoek op deze afdeling. Een pedagogisch medewerker verzorgt een rondleiding over de afdeling en bespreekt met behulp
van fotoboek en materialen wat er op de dag van de operatie gaat gebeuren. Dit wordt afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het
kind.
U kunt hiervoor aansluitend op het preoperatief spreekuur naar de kinderen jeugdafdeling gaan, spontaan langskomen, of een afspraak maken via
de secretaresse, telefoonnummer 0591 - 69 16 84.
Verdere tips
Als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk het kind
en ook de andere kinderen uit het gezin voor te bereiden op de komende
gebeurtenissen. Voorbereiden is niet hetzelfde als geruststellen. Het gaat
er vooral om dat u eerlijk bent en uw kind ook vertelt over de minder leuke
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kanten. Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit. Vertel uw kind waarom hij/ zij
naar het ziekenhuis moet, waarom hij/zij niet thuis kan blijven en dat uw
kind naar huis mag als hij/ zij weer beter is. Kleine kinderen zijn moeilijk
voor te bereiden. Ze begrijpen nog heel weinig van operaties, onderzoeken
en behandelingen. Daarom heeft het niet veel zin om hier diep op in te
gaan. U kunt wel vertellen wie er in het ziekenhuis werken, hoe mensen
gekleed gaan, dat uw kind in een bedje zal liggen, maar ook kan spelen
enz. Soms begrijpen kleine kinderen het beter door er een spel van te
maken. Bijvoorbeeld door middel van een dokterssetje, verkleedkleren,
poppen, boekjes (zie elders in deze folder). Wees eerlijk in uw informatie.
Geef aan dat uw kind ook pijn of verdriet kan hebben en dat huilen mag in
het ziekenhuis. Sta echter niet te lang bij deze dingen stil en maak het niet
te beladen. Vertel dat u zult proberen zoveel mogelijk te komen. Op onze
afdeling is het mogelijk dat u ook 's nachts bij uw kind op de kamer kunt
blijven slapen (rooming-in). Dit kan (met name bij peuters en kleuters)
belangrijk zijn, zodat uw kind met een vertrouwd iemand naast zich kan
wennen aan de nieuwe omgeving.
Wat neemt u mee?
Het samen inpakken van de tas of koffer hoort zeker bij het voorbereiden
op het verblijf in het ziekenhuis. Naast toiletartikelen (handdoeken en
washandjes zijn aanwezig op de afdeling), nachtkleding, ondergoed en
pantoffels is het prettig om gewone kleren mee te geven. Overdag lopen
de kinderen namelijk zo veel mogelijk rond als "hun conditie" dat toe laat.
Laat uw kind in ieder geval zijn favoriete knuffel en eventueel flesje van
thuis meebrengen. Ook is het belangrijk dat u de medicijnen die uw kind
op dat moment gebruikt meeneemt. Indien uw kind een dieet heeft, graag
een beschrijving hiervan meebrengen.
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Identificatieplicht voor kinderen
Ook voor kinderen geldt een identificatieplicht. Voor kinderen onder de 14
jaar is het voldoende als zij staan bijgeschreven in een geldig paspoort van
een van beide ouders.
Vanaf 26 juni 2012 is het bijschrijven van uw kind in uw paspoort niet meer
mogelijk. Een bestaande bijschrijving in een geldig paspoort kan nog wel
gebruikt worden als identificatiemiddel in de zorg.
De dag van de opname
Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind op de kinder-/jeugdafdeling
(Zuid 4). Hier wordt u verwelkomd door de afdelingssecretaresse of een
verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar de kamer waar een
opnamegesprekje plaatsvindt en laat u de afdeling zien. Daarna kunt u
met uw kind, afhankelijk waarvoor uw kind wordt opgenomen, naar de
speelkamer gaan of op de kamer een spelletje doen. Alle kinderen die
worden opgenomen krijgen een polsbandje met naam en geboortedatum
ter identificatie.
Pijnregistratie bij uw kind
Bij kinderen die een operatieve ingreep hebben ondergaan wordt een
“pijnscore” bijgehouden. Dit wordt gedaan met een pijnscore meting.
Grotere kinderen kunnen hierbij d.m.v. een getal aangeven hoeveel pijn
ze hebben. Voor de jongere kinderen is er een meetlatje met gezichtjes,
van heel verdrietig tot blij. Afhankelijk van de uitkomst wordt bekeken of
de voorgeschreven (standaard) pijnbestrijding voldoende is.
Van 4 - 7 jaar
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Vanaf 7 jaar

e is.
Kinderziekten / infecties
Het is van belang dat we weten of er in uw gezin, op school of in de directe
omgeving een besmettelijke ziekte heerst (waterpokken, rode hond, roodvonk, braken, diarree e.d.). Wilt u in dit geval contact opnemen: telefoonnummer 0591 - 69 16 84. U voorkomt daarmee dat andere kinderen ziek
worden of dat uw kind bij opname weer naar huis moet.
Wat kunt u doen bij een acute opname
Soms komt uw kind onverwacht in het ziekenhuis terecht bijvoorbeeld na
een ongeluk, bij benauwdheid, bij een acute operatie of uitdroging ten
gevolge van braken en diarree. Tijd om uw kind rustig te vertellen hoe het
gaat is er niet. Goede begeleiding en opvang zijn dan belangrijk. Het is
het beste dat u, indien mogelijk, steeds in de buurt van uw kind blijft. Dat
is al een hele geruststelling. Tijdens de onderzoeken en andere handelingen krijgen u en uw kind steeds direct uitleg van de verpleegkundige, arts
en/of pedagogisch medewerker. Het kan zijn dat het voor uw kind belangrijk is dat hij/zij alleen op een kamer (dit noemen we box) ligt voor de rust
of omdat uw kind een ziekte heeft die snel overgaat op andere kinderen.
Nog enkele algemene zaken
Wachtkamer
Op de zalengang is gratis koffie en thee te verkrijgen, dit is alleen voor
ouders/verzorgers van de kinderen die opgenomen zijn. Ook is een koelkast aanwezig waar ouders fruit e.d. van zichzelf en van hun kind in kunnen bewaren. S.v.p. wel van naam voorzien. Gebruik van de magnetron
behoort ook tot de mogelijkheden.
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Restaurant
In het restaurant Time Out kunnen ouders 's middags van 11.30 uur tot
13.45 uur en 's avonds van 16.30 uur tot 19.00 uur van een broodmaaltijd,
een lunchgerecht of een warme maaltijd gebruik maken. Het restaurant
kent twee betalingsmogelijkheden via de chipknip of pinnen. Tevens is er
de mogelijkheid om uw chipknip op te waarderen bij het oplaadpunt. In het
weekend is het restaurant alleen geopend van 11.30 uur tot 13.45 uur.
Winkel Vermaat
In de centrale hal, vlakbij het atrium, vindt u de winkel van Vermaat. Hier
kunt u bloemen, frisdrank, (warme) snacks, tijdschriften, kranten, kaarten,
postzegels en diverse attenties kopen. De winkel is geopend van 8.00 tot
20.30 uur en in het weekend van 12.00 tot 20.30 uur.
Post
Het is voor de kinderen een feest eigen post te ontvangen. Vraag aan familie
en kennissen of ze een kaart of brief willen sturen.
Het adres:
Scheper Ziekenhuis
Kinderafdeling (kamer .....)
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
Parkeren
Het Scheper Ziekenhuis heeft ruime parkeergelegenheid. Hier kunt u 24
uur per dag gebruik van maken. De eerste 20 minuten zijn gratis, daarna
betaalt u. De parkeerautomaten vindt u binnen bij de hoofdingang en bij de
ingang van de spoedeisende hulp. Maximum dagtarief € 5,00.
Bij langdurige opname adviseren wij u een 7-dagen kaart voor € 12,00 verkrijgbaar via de parkeer-/betaalautomaat.
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TV en telefoon gebruik
Een eigen mobiele telefoon mag gebruikt worden, maar respecteer de rust
en privacy van patiënten en ouders. Mobiel telefoongebruik mag geen belemmering zijn voor de werkzaamheden van het personeel van de afdeling.
De volgende afspraken gelden voor het gebruik van mobiele telefoons:
• mobiele telefoons staan op de kinderafdeling altijd op ‘stil’.
• mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden wanneer er geen artsen
(of verplegend personeel) aanwezig is.
• mobiele telefoons mogen op de couveuse kamer niet gebruikt worden.
• voor telefoongesprekken e.d. kan er gebruik gemaakt worden van een
andere ruimte.
• voor fotograferen van patiënten of personeel wordt eerst toestemming
gevraagd aan de ouders van het kind of aan de persoon zelf.
De boxen en kamers zijn uitgerust met een tv en radio. Gebruik van de tv
en radio is gratis. Hiervoor is een koptelefoon nodig. Vaak kan hier een
koptelefoon van thuis voor gebruikt worden. U kunt ook één kopen in het
winkeltje beneden in de hal (kosten € 2.25 ).
Met het telefoontoestel op het nachtkastje kan niet gebeld worden. Deze
wordt alleen gebruikt voor de bediening van de tv en radio.
Er bestaat een mogelijkheid om een mobiele telefoon tegen een borg van
€ 50 te lenen via de receptie van het Scheper Ziekenhuis. Hierbij hoort
een prepaid card van € 10. Bij ontslag kan de mobiele telefoon ingeleverd
worden en ontvangt u de borg retour. De prepaid card is niet inleverbaar.
Ook heeft de afdeling drie verrijdbare tv-karren met dvd-speler die bij de
bedden rouleren en waarvan kinderen gratis gebruik kunnen maken.
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Internet
Op de kinder-/jeugdafdeling kunnen de kinderen
gratis gebruik maken van een laptop of iPad bij het
bed. De afdeling heeft een aantal laptops en iPads
die rouleren tussen de kinderen.
Gratis draadloos internet
Patiënten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van draadloos internet. Een account aanmaken is niet nodig. Deze voorziening is beschikbaar
op de verpleegafdelingen, op de spoedeisende hulp en in het atrium. Wie
gebruik wil maken van de verbinding moet beschikken over een eigen
tablet-pc, laptop of smartphone. Vervolgens kan verbinding worden gemaakt
met het draadloze netwerk Gastennetwerk Scheper Ziekenhuis. Bij het
openen van de webbrowser wordt gevraagd om de gebruikersvoorwaarden
(link naar PDF met gebruiksvoorwaarden) te accepteren. De verbinding
komt daarna tot stand. In het atrium op de begane grond staan enkele
computers. Hier kunt u ook gratis internetten.
Dienst Geestelijke Verzorging
In ons ziekenhuis is een Dienst Geestelijke Verzorging aanwezig. Bij de
Dienst Geestelijke Verzorging kunt u niet alleen terecht voor zgn. religieuze
zaken, maar ook voor bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek of ondersteunend
woord. Mocht u hieraan behoefte hebben dan kunt u dit even overleggen
met de verpleegkundige.
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Wettelijke aansprakelijkheid
Het ziekenhuis heeft een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
afgesloten. Indien u meent dat een van onze medewerkers u schade berokkend heeft, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de directie. Dan kan
onderzocht worden of het ziekenhuis inderdaad wettelijk aansprakelijk is.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies van waardevolle artikelen
of kostbaarheden, zoals sieraden, speelgoed of kleding. Neem dus zo min
mogelijk van deze artikelen mee!
Klachten
Klachten, opmerkingen of suggesties: het kan gebeuren dat uw kind of u
zelf klachten heeft. U heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met een bepaalde
verpleegkundige, pedagogisch medewerker of dokter enz. Het kan ook
zijn dat u niet gelukkig bent over de wijze waarop uw kind behandeld wordt.
Praat er dan eerst over met eerder genoemde personen of met de leidinggevende op de afdeling. Dan kunnen we samen uw kind beter helpen.
Mocht u desondanks ontevreden zijn, dan kunt u uw klachten schriftelijk
toesturen aan de klachtencommissie die daarna een onderzoek instelt en
contact met u opneemt. Heeft u na de opname nog opmerkingen of suggesties, dan kunt u die, evenals uw klachten, vermelden op het evaluatieformulier dat u voor het ontslag uitgereikt krijgt.
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Recht op informatie en toestemming
Elk kind heeft recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over een behandeling of ingreep. Dit is vastgelegd in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
De rechten van het kind verschillen in dit opzicht niet van de rechten van
een volwassen. Alleen wat betreft het geven van toestemming voor een behandeling ligt dit anders.
In grote lijnen is het als volgt:
• Kinderen tot 12 jaar
Voor kinderen onder de twaalf jaar beslist de wettelijk vertegenwoordiger
(meestal de ouders) over de behandeling.
• Kinderen van twaalf tot zestien jaar
Voor kinderen tussen twaalf en zestien geldt dat ouders en kind samen
beslissen. Dat betekent dat zowel ouders als kind met een behandeling
moeten instemmen.
• Kinderen vanaf zestien jaar
Vanaf zestien jaar wordt een kind voor de WGBO als volwassene gezien en beslist hij of zij geheel zelf over een behandeling. De informatievoorziening is in eerste plaats gericht op de jongere zelf en wordt alleen
aan de ouders of verzorgers gegeven als de jongere zelf hiermee instemt.
• Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming van de
patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Uitzonderingen zijn: acute
situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als het niet
behandeld wordt.
Voor meer informatie kunt u ook de volgende sites raadplegen:
www.kindenziekenhuis.nl (onderdeel “rechten”) of
www.jadokterneedokter.nl.
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Het ontslag
Wij streven ernaar uw kind niet langer in het ziekenhuis te houden dan
nodig is. Zodra het (medisch) verantwoord is mag uw kind naar huis. Vaak
heeft uw kind thuis extra zorg nodig. Met de arts en/of een verpleegkundige
maakt u afspraken over een eventuele na controle op de polikliniek, medicijnen, dieet, etc. Soms krijgt de huisarts van de specialist schriftelijke informatie over de reden van opname.
Wij doen ons best om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Toch blijven er
vaak nog wensen over. Door het evaluatie formulier in te vullen kunt u ons
en de toekomstige patiënten helpen. Als uw kind thuis komt uit het ziekenhuis zal het vaak lichamelijk nog niet helemaal de oude zijn. Ook het doen
en laten kan veranderd zijn. Weer thuis zijn betekent niet dat uw kind het
ziekenhuis vergeten is. Het zal weer moeten wennen aan het dagelijkse
leven thuis, wat niet altijd even gemakkelijk gaat. Vaak kan uw kind de
eerste tijd angstig of moeilijk zijn. Het kan zich in alles aan u vast klampen
of extra aandacht opeisen. Het kan zijn dat het 's nachts weer in zijn
broek plast of dat het gaat huilen als u hem/haar naar bed brengt. Deze
reacties gaan in de regel snel over als u uw kind de gelegenheid geeft
zich af te reageren. Dit kan door samen veel over het ziekenhuis te praten, situaties na te spelen, door het kind te laten tekenen.
Verwen uw kind niet, maar toon begrip en geduld.
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Aanbevolen boekjes
Nijntje in het ziekenhuis / Bruna. - Mercis, 1996
ISBN:90-73991-87-0
Prentenboek met kleurige, eenvoudige tekeningen en tekst op rijm, bruikbaar voor peuters die naar het ziekenhuis moeten om aan hun amandelen
geholpen te worden. Vanaf ca. 2 jaar.
Jaap de aap in het ziekenhuis / Bergen. - 1986
ISBN:90-215-9492-7
Jaap de aap is een boekje om samen met jonge kinderen te lezen en te
bekijken. Ze kunnen kennis maken met het ziekenhuis en lachen om die
gekke Jaap met zijn apenstreken. Dit boekje is verschenen in samenwerking met de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis. Vanaf ongeveer 4
jaar.
Lucas en de slaapdokter, S. Boonen Uitgeverij Clavis, 2003.
ISBN 90-682-2968-0
Boekje over anesthesie bij jonge kinderen tot 9 jaar.
Naar het ziekenhuis / Vanhoucke. - De Eenhoorn, 2000
ISBN:90-5838-073-4
Kinderen die voor korte of langere duur in een ziekenhuis moeten worden
opgenomen, vinden in dit boekje veel informatie over de medische behandeling en de dagelijkse gang van zaken.In korte blokjes tekst staat er veel
wetenswaardigs: hoe je in het ziekenhuis komt, wat je mee mag nemen,
moeilijke termen. Afgestemd op kinderen vanaf ca. 8 jaar.
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
Postbus 30002
7800 RA Emmen
Tel. 0591 69 19 11
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