kindergeneeskunde

Thuisbehandeling van uw kind met antibiotica
via het infuus
Uw kind is opgenomen op de afdeling Moeder-kind Neonatologie van ZGT Almelo.
Uit onderzoeken is gebleken dat uw kind langere tijd moet worden behandeld met
antibiotica via het infuus. Soms hoeft uw kind hiervoor niet in het ziekenhuis te
blijven, maar kan de behandeling thuis worden voortgezet. In deze folder leest u hoe
dat gaat.
Als de kinderarts toestemming geeft en er is
met u overlegd, kan de kinderarts een proces
in gang zetten voor het aanvragen van de
thuisbehandeling. Hierbij wordt de apotheek
ingeschakeld voor het leveren van de juiste
antibiotica en de daarbij benodigde
materialen. Ook wordt de Kinderthuiszorg
ingeschakeld. Kinderthuiszorg is een wijkteam
bestaande uit kinderverpleegkundigen. Zij
regelen de noodzakelijke zorg die thuis nodig
is. Na de aanvraag is het streven om uw kind
zo snel mogelijk te ontslaan uit het
ziekenhuis.

Voorbereiding

De kinderarts en de apotheker bekijken
samen welke antibiotica uw kind in het
ziekenhuis krijgt en hoe dit kan worden
omgezet naar thuismedicatie. U kunt de
benodigde materialen bij de poliklinische
ziekenhuisapotheek ophalen (nabij de
hoofdingang van ZGT Almelo).
In het ziekenhuis krijgt uw kind op een of
meerdere momenten antibiotica via het
infuus. In overleg met de Kinderthuiszorg
wordt bepaald welke momenten de antibiotica
thuis het beste gegeven kan worden.
Zoals benoemd wordt de thuisbehandeling
gedaan door gespecialiseerde
kinderverpleegkundigen van de
Kinderthuiszorg. Zij hebben de kennis en
kunde om deze zorg op een verantwoorde, en
voor uw kind zo vriendelijk mogelijke wijze uit
te voeren. Er wordt gestreefd naar een

thuisbehandeling die hetzelfde is als in het
ziekenhuis, maar mogelijk verschilt de
toediening thuis qua frequentie en dosering.
De Kinderthuiszorgverpleegkundige
controleert thuis alle handelingen omtrent het
infuus. Kinderthuiszorg is 24 uur per dag,
zeven dagen per week beschikbaar.

Behandeling

Afhankelijk van de houdbaarheid van de
opgeloste antibiotica en de hoeveelheid
bepaalt de apotheker hoe de antibiotica
gegeven wordt. Meestal is dit via een bolusinjectie, zoals dat ook in het ziekenhuis wordt
gedaan.
Op de dag dat uw kind naar huis mag, komt
de Kinderthuiszorgverpleegkundige langs voor
een intake gesprek. Dit kan in het ziekenhuis
plaatsvinden, maar ook gelijk na het ontslag
thuis. Tijdens dit gesprek zal de
kinderthuiszorgverpleegkundige met u
afstemmen op welke tijden de antibiotica
thuis zal worden toegediend aan uw kind.
Er bestaat een kans dat uw kind tijdens de
antibioticakuur een keer een nieuw infuus
nodig heeft, omdat het infuus niet meer goed
zit. U zult daarvoor met uw kind terug naar
het ziekenhuis moeten. Het is daarom van
belang dat u tijdens de behandeling van uw
kindje met antibiotica 24/7 vervoer
beschikbaar hebt. Uw kind staat bij ZGT
Almelo onder behandeling, u komt dan voor
een nieuw infuus ook altijd terug naar ZGT
Almelo. Er wordt dan een nieuw infuus
ingebracht door de kinderarts op de afdeling
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Belangrijke aandachtspunten voor thuis
Hieronder volgen een aantal belangrijke
aandachtspunten waar u thuis rekening mee
dient te houden.
 Als de Kinderthuiszorgverpleegkundige de
antibiotica heeft toegediend, en niet meer
bij u thuis is, is het belangrijk dat ook u
af en toe de insteekopening van het
infuus checkt op roodheid, zwelling en
pijn. Indien u een van de zojuist
benoemde verschijnselen observeert,
neemt u dan contact op met de
Kinderthuiszorg;
 Indien uw kind koorts krijgt, suf is, niet
goed drinkt of andere tekenen van ziek
zijn vertoont, neemt u contact op met de
Kinderthuiszorg;
 Tijdens het aan en uitkleden van uw kind,
is het belangrijk dat u zo voorzichtig
mogelijk met het infuus omgaat. Het
infuus kan namelijk gemakkelijk
verschuiven of sneuvelen.
 Indien het infuus toch om bepaalde
redenen sneuvelt, is het mogelijk dat de
insteekopening waarin het infuus zat wat
nalekt met bloed. Duw hier dan

voorzichtig een gaasje op en houd dit een
aantal minuten vast. Het bloeden zal
daarna vanzelf stoppen.
 Douchen en baden met een infuus is niet
mogelijk! Het infuus mag namelijk niet
nat worden. Wel mag u uw kind waar
mogelijk wat opfrissen.

Telefoonnummers
KinderThuisZorg

KinderThuisZorg is 24 uur per dag, 7 dagen
per week beschikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 0200 700.
Wanneer u belt naar KinderThuisZorg volgt er
een keuzemenu. Vervolgens wordt er
gevraagd naar uw postcode, waardoor u kan
worden doorverbonden met de juiste
kinderverpleegkundige uit uw regio.

ZGT Almelo, moeder-kind afdeling
Neonatologie

De afdeling moeder-kind, neonatologie is 24
uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
op het volgende telefoonnummer:
088 708 4451
Wanneer u met uw kind naar de afdeling
komt voor een nieuw infuus, volgt u
routenummer 1.2. U kunt u tijdens
kantoortijden aanmelden bij de secretaresse.
Buiten kantoortijden kunt u gebruik maken
van de bel bij de ingang van de afdeling.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met de kinderarts en
verpleegkundige. Bijzondere omstandigheden
kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit
zal altijd door uw kinderarts aan u kenbaar
gemaakt worden.

Check het dossier van uw kind op
MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
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Moeder-kind Neonatologie. Indien u thuis ziet
dat het infuus niet meer goed zit, of u twijfelt
of het infuus nog goed zit kunt u contact
opnemen met de Kinderthuiszorg
telefoonnummer: 088 0200 700, zie
onderaan deze folder voor meer informatie.
De kinderthuiszorgverpleegkundige komt dan
langs om te beoordelen of het infuus nog
goed zit, of dat er een nieuw infuus nodig is.
De kinderthuiszorgverpleegkundige zal
vervolgens naar het ziekenhuis bellen, of
overlegt met u om u zelf te laten bellen naar
de afdeling Neonatologie van ZGT Almelo
telefoonnummer: 088 708 4451 voor het
inplannen van het prikken van een nieuw
infuus. De verpleegkundige van de afdeling
moeder-kind Neonatologie zal dit voor u
inplannen in overleg met de kinderarts en zal
u op de hoogte brengen van het tijdstip dat u
met uw kind in het ziekenhuis wordt
verwacht.
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kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’.
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