kindergeneeskunde

Dagopname bij kinderen
In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken rondom de dagopname
van uw kind. Hoe lang uw kind blijft, hangt af van de behandeling, het onderzoek of
de operatie en de zorg die daarna nodig is. Een dagopname kan een ochtend, een
middag, een hele dag of soms maar een paar uur duren. In de meeste gevallen gaat
uw kind dezelfde dag weer naar huis.
Als uw kind geopereerd wordt of een
behandeling of onderzoek onder narcose
krijgt, brengt u voor de opname samen met
uw kind een bezoek aan het servicebureau
opname en anesthesie.

Voorbereiding thuis
Het is belangrijk dat u uw kind thuis
voorbereidt op de opname. Wat u vertelt is
afhankelijk van de leeftijd. Het beste is zo
eerlijk en duidelijk mogelijk te vertellen wat
er gaat gebeuren. Er zijn verschillende
hulpmiddelen waarmee uw kind al spelend
voorbereid kan worden, bijvoorbeeld een
dokterskoffertje of boekjes. Ook op de
website zgt.nl/kinderen en op
kindenziekenhuis.nl is informatie te vinden.

Wat kunt u beter thuis laten?
Laat geld, sieraden en waardevolle
bezittingen thuis. Het ziekenhuis is niet
verantwoordelijk voor, of aansprakelijk bij,
verlies of diefstal van deze spullen.

Vervoer
Regel vooraf het vervoer terug naar huis.
Afhankelijk van de behandeling is het aan te
raden dat iemand achterin de auto bij het
kind gaat zitten.

Kinderziektes, infecties of vaccinaties
Overleg met de betrokken specialist of de
kinderafdeling in geval van:
 Verkoudheid of koorts.
 Wanneer uw kind onlangs is
gevaccineerd.

 Wanneer uw kind onlangs zelf een
kinderziekte heeft doorgemaakt of in de
directe omgeving van uw kind een
besmettelijke kinderziekte heerst.

Dag van opname
Wilt u uw kind douchen/baden op de ochtend
van de opname en makkelijke zittende
kleding aandoen?
Wat neemt u mee:
 Zorgpas of polis van uw kind.
 Een geldig legitimatiebewijs van uw kind.
 Eventuele medicijnen in de
oorspronkelijke verpakking.
 Extra kleding.
 Eigen fles of drinkbeker.
 Knuffels, speelgoed waaraan uw kind
gehecht is.
Wij verzoeken u dringend geen broertjes of
zusjes mee te nemen op de dag van opname.

Waar moet u zich melden?
Op het afgesproken tijdstip kunt u zich
melden bij de balie ‘gastenbegeleiding’ in de
centrale hal naast de receptie. De vrijwilliger
van de gastenbegeleiding begeleidt u naar de
verpleegafdeling.

Wat gebeurt er op de kinderafdeling?
U wordt ontvangen door een
kinderverpleegkundige. Zij brengt u op de
hoogte van het tijdstip van de operatie- of
onderzoek.
Voordat uw kind naar de operatiekamer of
onderzoekkamer wordt gebracht, kunnen een
aantal voorbereidingen plaatsvinden. Zoals
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Belangrijk
Het is belangrijk dat één ouder of verzorger
de hele dag bij het kind blijft. U kunt uw
mobiele telefoon gewoon gebruiken. In ZGT
bieden we gratis Wifi.

merkt u niets, maar van andere wel. Zo wordt
er gewerkt met een ‘time-out’ procedure. Dit
betekent dat er een aantal zaken extra
gecontroleerd worden. Dit gebeurt door
verschillende mensen. Zo controleren zij
meerdere keren de naam, geboortedatum van
uw kind en voor welke operatie uw kind komt.

Suggesties en klachten

Voor u naar huis gaat, geeft de
kinderverpleegkundige u informatie over de
adviezen voor thuis.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten en
bezoekers tevreden zijn.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden
bent over de gang van zaken. Als u klachten
heeft over de verzorging, behandeling of hoe
er met u en uw kind wordt omgegaan,
bespreek dit dan met de persoon om wie het
gaat of iemand van de afdeling. Zo kan de
klacht of het probleem misschien direct
worden verholpen. Ook kunt u gebruikmaken
van onze klachtenregeling.
Kijk op onze website voor meer informatie.
zgt.nl/uwmening
U kunt ook vragen naar de folder ‘Ik heb een
klacht’. Heeft u naar aanleiding van uw
verblijf nog opmerkingen (positief dan wel
negatief) dan kunt u dat kenbaar maken via
het formulier ‘Vertel het ons’.

Wat te doen bij complicaties thuis?

Tot slot

Koffie, thee en lunch
’s Morgens krijgt u koffie of thee aangeboden
en als lunch bouillon en een broodje.

Bezoek
Ouders of verzorgers zijn de hele dag welkom
op de kinderafdeling. Als door
omstandigheden op de kamer het bezoek
beperkt moet worden, verzoeken wij u de
aanwijzingen van de kinderverpleegkundige
op te volgen.

Naar huis

Als




zich de volgende situaties voordoen:
Nabloeding;
Koorts hoger dan 39°C;
Aanhoudende pijn ondanks de
pijnbestrijding.
verzoeken wij u contact op te nemen met het
ziekenhuis. Tijdens kantooruren met de
behandelend specialist. Buiten kantooruren
met de spoedeisende hulp.

Spoedeisende hulp
Telefoonnummer 088 708 78 78.

Veiligheid
ZGT ziet veiligheid als basisvereiste voor
goede zorg en dienstverlening. Alle patiënten
kunnen er op vertrouwen dat zij veilige en
goede zorg ontvangen. Van een aantal zaken

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd
door uw behandelend specialist aan u
kenbaar gemaakt.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, neem dan op werkdagen contact op
met de verpleegafdeling kindergeneeskunde.

Verpleegafdeling kindergeneeskunde
 Ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 31 20.
 Ziekenhuislocatie Hengelo,
telefoonnummer 088 708 55 50.
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controle van temperatuur en gewicht. Eén
van de ouders of verzorgers mag mee naar
de operatiekamer tot uw kind onder narcose
is gebracht.
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Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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