
PATIËNTENINFORMATIE

Kindergeneeskunde

Indien alle parameters (temperatuur, bloedverlies, 
pijn, braken, urineren,…) in orde zijn én de 
behandelende arts zijn toestemming gee� , mag je 
naar huis vertrekken.

Je krijgt daarbij de nodige richtlijnen rond (pijn)
medica� e en/ of wondbehandeling, afspraak 
controleraadpleging ed. mee.

• Indien het medisch noodzakelijk blijkt, kan 
er beslist worden om op de kinderafdeling te 
overnachten. De behandelende arts zal dat met 
jou bespreken.

• De eerste 24u na ontslag uit het ziekenhuis is 
het best dat je enkel de medica� e gebruikt zoals 
voorgeschreven door de behandelende arts. 

• Aangezien de verdoving het evenwicht en denken 
kan verstoren, is het erg belangrijk dat je kind 
de eerste 24u onder toezicht blij�  van een 
volwassene. Laat je kind daarom ook geen fi ets, 
skateboard, klimstoel,… gebruiken gedurende die 
periode.

Voor verdere inlich� ngen kan je steeds contact 
opnemen met de behandelende arts of de 
kinderafdeling.
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Als je kind naar het ziekenhuis moet...
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Naar huis

Kinderartsen

Kinderverpleegkundigen

Kinderafdeling
03 491 23 85
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Wij wensen je kindje 
een spoedig herstel toe!

Nog goed om te weten:

Operatie of onderzoek
 onder narcose

dr. An Huybrechs (medisch diensthoofd)

dr. Christel Broers
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dr. Désireé van Doorn

dr. Lieve Verstraete

dr. Bert Suys



Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende 
ervaring, zeker voor je kind. Het is daarom 
belangrijk je kind hierop goed voor te bereiden. 
Tijdens de voorbereiding kan je ingaan op de opname 
in het ziekenhuis, bijvoorbeeld wat er allemaal 
anders is dan thuis en wat leuke en mindere leuke 
dingen zijn. Het is ook van belang de emo� es rond de 
ziekenhuisopname en de moeilijke momenten ervan 
eerlijk met je kind te bespreken. Het prentenboek 
met meer specifi eke informa� e kan je via de site 
downloaden en kan je ook op de kinderafdeling 
vragen. 

Je kan ook steeds een afspraak maken om de 
kinderafdeling te komen bezoeken.

• Aanmelden voor de opname kan bij de dienst 
‘opname’ (niet onthaal), waarna je naar de 
kinderafdeling wordt gebracht.

• Op de kinderafdeling kan je even wachten in 
de speelzaal, waarna de verantwoordelijke 
verpleegkundige de kamer toont en verdere 
informa� e gee� .

• Zo mogelijk wordt je kind op aangepaste wijze 
voorbereid op de ingreep door de psycho - sociaal 
begeleidster.

• Het � jds� p dat je naar de opera� ezaal kan 
vertrekken, is a� ankelijk van het schema van de 
behandelende arts.

• Neem gerust een knuff el of iets dierbaars mee dat 
heel de � jd bij je kind kan blijven. Je kan je kind 
begeleiden tot en met het inleiden van de narcose. 

• Daarna kan je wachten in de daarvoor voorziene 
wachtzaal aan de opera� ekamer.  Daar komt de 
verpleegkundige je terug ophalen om naar de 
ontwaakzaal te gaan als je kindje daar aankomt. 
Hier mag je bij je kindje blijven tot je terug naar de 
kinderafdeling kan vertrekken. Mogen wij daarbij 
vragen de privacy en de rust van de pa� ënten te 
respecteren.

• Van zodra je kind voldoende wakker is en de 
anesthesist gee�  de toestemming, wordt je kind 
terug naar de kamer gebracht.

• Op de afdeling informeert de verpleegkundige je 
over het � jds� p waarop je kind terug mag drinken 
en eten en volgt zij je kindje verder op.

Beste, 

Binnenkort wordt je kind voor een behandeling 
of onderzoek onder narcose opgenomen op de 
kinderafdeling van het Heilig Hartziekenhuis Lier. 
Omdat je kind gedurende de opname vele indrukken 
te verwerken krijgt, is het belangrijk je daarop goed 
voor te bereiden.

Met deze folder willen we enkele nu�  ge richtlijnen 
geven om de dag vlot te laten verlopen.

Zo er nog vragen zijn, aarzel dan niet die te stellen aan 
jouw (kinder)arts of specialist.

De prak� sche gegevens over de opname van je kind 
kan je terugvinden op het wi� e formulier dat werd 
meegegeven door de behandelende specialist.

Jullie worden verwacht aan de opname, in de grote 
hal (niet op de kinderafdeling). Indien je de opgegeven 
afspraak niet kan nakomen, vragen we dat � jdig te 
melden op het nummer: 
 03 - 491 23 45 (onthaal) 
 03 – 491 23 85 (kinderafdeling)

Naast de noodzakelijke documenten zoals kids-id, mag 
je ook een pyjama, speelgoed,… en een knuff el mee 
naar het ziekenhuis brengen.

Voorbereiding Verloop


