
een hart
voor zorg

Onthaalbrochure

Hallo piraatje!

Na je inschrijving zal de triageverpleegkundige 
je verderhelpen. Hij/zij geeft je meer uitleg over je verblijf op spoed.

ROOD ORANJE GEEL GROEN BLAUW

Spoedgevallendienst



1. Jouw verblijf op onze spoedgevallendienst

Welkom op de dienst SPOEDGEVALLEN van het Heilig-Hartziekenhuis.

De triageverpleegkundige geeft je kind een kleurcode. 
Deze bepaalt de urgentiegraad van zijn/haar klachten. 
Op basis hiervan dienen we tijdig de nodige zorgen toe.

Inschrijving1 Voorlopig mag je NIET eten 
of drinken

Wachtzaal2
Aan de ouder(s)/begeleider:

Vul reeds de vragenlijst
op pagina 4 van 
deze brochure in.

Triage3

Kleurcode Omschrijving Max. wachttijd tot 1ste contact arts

ROOD Levensbedrei-
gend 0 min. Onmiddellijke hulp

ORANJE Kritiek 15 min. Onmiddellijke hulp door 
een verpleegkundige

GEEL Niet kritiek 120 min. De uitgebreidheid 
van de noodzakelijke 
onderzoeken en 
behandeling bepaalt de 
kleurcategorie van je 
kind.

GROEN Niet kritiek 120 min.

BLAUW Niet kritiek  120 min.

Binnen dezelfde urgentiecategorie krijgen kinderen voorrang.

15 min.

Niet kritiek 120 min.
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• Voorlopig mag je niet eten of drinken
Etenstijd of honger? Vraag dit eerst aan de verpleegkundige.

• Max. 2 begeleiders (gelieve niet op de gang te wachten)
• De spoedarts komt je onderzoeken
• Zo nodig worden enkele onderzoeken uitgevoerd
• Evt. vraagt de spoedarts bijkomende dokters in consult

Merk je dat de klachten van je kind toenemen, meld dit dan 
meteen aan de onthaalmedewerker!

Behandelkamer4

Ontslag5 Opname6 Transfer7

Wij zorgen zo nodig voor:
• specifi eke attesten
• controleafspraak
• informatiefolder

Verplaats je auto zo 
snel mogelijk naar de 

hoofdparking.

Oplopende wachttijden zijn mogelijk:

• Bij verschillende inschrijvingen op korte tijd
• Afhankelijk van de aanmeldingsklacht van de andere patiënten
• Wachten op resultaten van je onderzoeken
• Bij uitruk van de ziekenwagen en MUG-wagen: dan is er enkel 

de basispermanentie op onze dienst beschikbaar 

Zo nodig word je naar 
een ander ziekenhuis 

gebracht.

Transfer7
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Belangrijke telefoonnummers

Polikliniek Heilig-Hartziekenhuis
Polikliniek pediatrie & heelkunde:  03 491 27 20

Polikliniek inwendige:  03 491 27 41

Kinderafdeling Heilig-Hartziekenhuis:  03 491 23 85

Huisarts van wacht: www.mediwacht.be
 0900-70 212 (max. € 0,5 gesprekskosten/min.)

Huisartsenwachtpost Pallieterland
Transvaalstraat 42 – 2500 Lier
Openingsuren: vrijdagavond 19 u t.e.m. maandagochtend 8u
 0900-70 212 (max. € 0,5 gesprekskosten/min.)

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Antigifcentrum
 070 245 245

Zelfmoordlijn
 1813 (gratis)
www.zelfmoord1813.be

Bij levensbedreigende problemen:
 Noodnummer 112

Wij zitten verstopt in deze brochure! Kan jij ons vinden?
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2. Vragenlijst 
ouder(s)/begeleider 
 

Contactpersoon: .............................................. tel: ......................... 

1. Voor welke klachten komt jouw kind naar de spoeddienst? 

 

2. Heeft jouw kind een belangrijke medische voorgeschiedenis? 

(Indien ziekenhuisopname: jaartal vermelden)  

 

 

3. Heeft jouw kind gekende allergieën?    Ja     Nee

Zo ja, welke? ........................................................................

4. Neemt je kind specifieke medicatie?    Ja        Nee 

 

 

 

 

 

 

5. Gewicht? .......... kg Lengt? .......... cm 

=> Indien <1j: geboortegewicht: .......... kg

ID-klever patiënt
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6. Heeft je kind momenteel psychische of emotionele problemen? 

Ja  Nee

7. Kruis aan wat van toepassing is: heeft je kind: 

 ooit de ziekenhuisbacterie (MRSA) gehad? 

 het voorbije jaar langer dan 5 dagen aansluitend een     

opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling gehad? 

 een doorligwonde? 

 een chirurgische wonde die niet goed heelt? 

 een sonde vanuit de blaas of de maag?

8. Is je kind de voorbije 2 maanden opgenomen geweest in een 

buitenlands ziekenhuis?  

Ja   Nee 

 

 

9. Voeding: 

 Borstvoeding 

 Flesvoeding:  soort: ............................................................ 

   hoeveelheid (water/schepjes): ........................ 

   voedingsuren: ................................................ 

 Gevarieerd:      vlees    vis  kip  vegi 

       groentenpap  fruitpap 

       stuk fruit   koek

Vul ook onderstaande vragen in als je kind 
mogelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis.
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10. Belangrijke gegevens: heeft je kind: 

- Overdreven bloedverlies bij een wonde?     Ja   Nee 

- Vaak neusbloedingen of blauwe plekken?    Ja  Nee 

- Ooit problemen gehad tijdens een narcose?    Ja  Nee 

Zo ja, welke? .............................................................................. 

11. Valpreventie:  

- Heeft je kind een verhoogd risico op vallen door een aandoening 

of behandeling?        Ja       Nee 

Zo ja, welke aandoening? ........................................................... 

- Gebruikt je kind een rolstoel of ander loophulpmiddel?  

 Ja  Nee 

Zo ja, welk hulpmiddel? ............................................................. 

- Heeft je kind een geheugen-, taal- of gedragsstoornis? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke aandoening? .......................................................... 

- Heeft je kind een stofwisselingsstoornis (bv. suikerziekte)? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke aandoening? .......................................................... 

- Kruis aan: is je kind   hardhorig  slechtziend 
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12. Woonsituatie:  

 bij ouders  bij moeder   bij vader 

 bij pleegouders bij mantelzorgers (grootouders, familie) 

 bij professionele zorgverleners  andere: ................ 

Wie blijft bij het kind in het ziekenhuis slapen? ........................... 

Slaapgewoontes:   knuffel  fopspeen lampje 

    andere: ................................................ 

 

 

 

 

13. Aanvraag attesten: 

 School (ook teken- of muziekschool)  turnlessen 

 Omstandigheidsverlof:  

 Op naam van: .............................. op datum: ....................... 

 Kinderopvang van ........................ tot ................................... 

 Hospitalisatieverzekering

14. Wens je verder nog iets te melden/vragen?  

 

 

 

Datum invulling: ...../...../........ door: .................................... 

Verwantschap met kind: ...................................................... 
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Het identifi catiebandje

Onze zorgverleners controleren steeds de 
naam en geboortedatum van je kind. 

Zo verzekeren ze de juiste zorg aan 
de juiste patiënt vóór het toedienen 
van medicatie of vóór een onderzoek of 
behandeling. Controleer of de vermelde 
gegevens van je kind correct zijn en meld 
het indien dit niet zo is. Vraag een nieuwe 
wanneer de gegevens niet meer leesbaar zijn 
of afgevallen is.

Samen voor 
een veilige behandeling!

Pijn is geen taboe! Erover praten 
helpt!

Pijn is meetbaar, laat je kind aanduiden op de 
pijnschaal hoeveel pijn hij of zij heeft. Aarzel 
niet een zorgverlener hierover aan te spreken.

Je kind kan nooit een fout cijfer (gezichtje) 
geven, het gaat om de pijn die het zelf 
ervaart.
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Doe steeds de sponden van het babybed omhoog, zeker wanneer 
je de kamer verlaat. Informeer de verpleging wanneer je de kamer 
verlaat.

Laat je kind niet op kousen lopen. Voorzie schoenen of pantoff els 
die goed aansluiten en niet glijden.

Laat je kindje nooit alleen op het ver-
zorgingskussen of de wastafel. Help je 
kind uit bed te komen, zeker bij dui-
zeligheid. Let op voor gladde vloeren, 
obstakels of rondslingerend materiaal. 
Kortom... 

Let op voor vallen!

Overleg met zorgverleners

Zet vragen waar je eerder aan denkt 
op papier en vraag uitleg als je iets 
niet begrijpt. 

Vraag gerust een folder met meer info 
en neem gerust iemand mee naar het 
gesprek, twee horen meer dan één.
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Preventie van doorligwonden

Laat je kind in bed of zetel regelmatig 
een andere houding aannemen.

Spreek een verpleegkundige aan wan-
neer je kind niet op een droge en glad-
de onderlaag zit. 

Laat je kind voldoende eten en drinken. 
Verwittig de verpleegkundige wanneer 
de huid van je kind rood wordt / pijnlijk 
aanvoelt. 

Help mee aan een correcte handhygiëne

Onze zorgverleners ontsmetten hun
handen vóór en na contact met je
kind. Dit helpt ziekenhuisinfecties te
voorkomen.

Zorg zelf ook voor een goede hand-
hygiëne en was ze steeds na een 
maaltijd, het gebruik van het 
toilet en na hoesten, niezen of 
snuiten. 

Wanneer de isolatiekaart op de 
kamerdeur hangt, vraag je best 
eerst aan de verpleegkundige welke 
maatregelen er gelden. 
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© 2020 Heilig-Hartziekenhuis
   

Heilig-Hartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier | www.heilighartlier.be
T: 03/491 23 45

Afspraken via mijnzorg.heilighartlier.be of  03/491 27 20 - 03/491 27 41

“Respectvol met elkaar omgaan. Daar wordt iedereen beter van.”
uit: preventiecampagne algemene ziekenhuizen, 2014

Als je na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen hebt, 
stel deze gerust aan één van onze medewerkers.

Na je verblijf op onze afdeling spoedgevallen kan je met je vragen 
24u/24u terecht op de volgende telefoonnummers:

  
Afdeling spoedgevallen 

 03 491 29 00

Algemeen nummer Heilig-Hartziekenhuis
 03 491 23 45 

Ombudsdienst Heilig-Hartziekenhuis
ombudsdienst@hhzhlier.be 

 03 491 20 60

Controleer zeker of je al je persoonlijke bezittingen hebt 
teruggekregen bij het verlaten van de afdeling.

Het spoedgevallenteam wenst je alvast een spoedig herstel toe!


