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1. Welkom op de kinderafdeling
Hallo! Welkom op onze afdeling. 

Wij weten dat in het ziekenhuis blijven niet altijd leuk is. Je hoopt dat je 
snel  naar  huis  kan.  We  wensen  je  kind  een  spoedig  herstel  toe.  De 
dokters en verpleegkundigen zijn er voor jullie. 

Lees deze brochure zeker goed. Er staat belangrijke informatie in over je 
verblijf.

In naam van het gehele team.

Inge Nobels – Hoofdverpleegkundige 
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2. Een opname
Een  opname  is  niet  altijd  makkelijk.  Soms  weet  je  dat  je  kind  moet 
blijven  op  onze  afdeling.  Je  kan  dan  je  kind  voorbereiden  door 
bijvoorbeeld samen een boekje te lezen of filmpje te kijken.

Soms moet je kind onverwacht bij ons blijven. De nieuwe omgeving kan 
voor angst zorgen bij je kind. We hebben daarvoor enkele hulpmiddelen:

§ Je mag bij je kind blijven tijdens een onderzoek.

§ Je mag bij je kind blijven slapen. Er is enkel plaats voor 1 ouder of 
voogd.

§ Je  mag  als  ouder/voogd  altijd  op  bezoek  komen.  Er  zijn  voor  jou 
geen bezoekuren.

§ Wil je weten wie werkt? Je kan ons vinden op het bord aan de ingang 
van de kinderafdeling. 
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2.1 Een dag op onze afdeling

Op onze dienst hebben de dagen een vaste structuur. Hieronder kan je 
een overzicht vinden: 

§ 7u30: opdienen van ontbijt

§ 7u30 – 8u30: verpleegkundige komt langs met medicatie.

§ 9u – 12u: verpleegkundige komt langs voor ochtendzorg. 

§ 10u – 11u:  bezoek  van  dokter,  doktersassistent  en  (hoofd)-
verpleegkundige. 

§ 11u30: opdienen van middageten. 

§ 11u30 – 12u30: verpleegkundige komt langs met medicatie. 

§ 13u – 16u: vrijwilliger komt langs. 

§ 15u – 16u: Verpleegkundige komt langs. 

§ 16u30: opdienen van avondeten. 

§ 17u30 – 18u30: verpleegkundige komt langs. 

§ 19u30 – 20u30: verpleegkundige komt langs. 
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 Bezoekuren 
Ouders/voogd: doorlopend.

Ander bezoek is omwille van maatregelen rond COVID-19 niet 
toegelaten. 

De speelklas en het spelmateriaal zijn voor de kinderen die op onze 
dienst moeten blijven.

2.2 Rooming-in

Ben je een ouder of voogd van het kind? Dan mag je ook ’s nachts bij je 
kind blijven. Er is slechts plaats voor 1 ouder of voogd. We hebben voor 
jou een speciaal zetelbed. 

Voor deze overnachting vraagt het ziekenhuis een kleine vergoeding. Je 
vindt hierover meer informatie aan het onthaal van het ziekenhuis.

Je  kan  op  onze  afdeling  kiezen  voor  een  éénpersoonskamer  of 
gemeenschappelijke kamer. Op een gemeenschappelijke kamer kunnen 
nog een ouder en kind blijven.



2.3 Eten

Tijdens  de  opname  van  je  kind 
worden  dagelijks  voor  hem/haar 
drie  maaltijden  voorzien:  ‘s 
ochtends  en  ‘s  avonds 
boterhammen  en  ‘s  middags  een 
warme  maaltijd.  Hebben  jij  of  je 
kind  een  voedingsallergie?  Volg  je 
een  dieet?  Laat  het weten  aan  de 
verpleegkundige.

Op onze dienst kan je gratis water, koffie of 
thee  nemen.  De  koelkast  op  de  kamer  is 
enkel bruikbaar voor drank. Wil je eten kopen 
of  meebrengen  voor  je  kind?  Bespreek  dit 
met  de  arts  of  verpleegkundige.  Bij  een 
langdurige opname of bij een dieet of allergie 
kan de diëtiste langskomen op de kamer.

We  willen  een  duidelijk  beeld  van  de 
toestand van je kind. Is je kind jonger dan 2 
jaar?  Noteer  dan  wat  je  kind  gegeten  en 
gedronken heeft.

§ Flesvoeding 

Drinkt je kind flesjes melk? Geef 
dit  dan  zeker  aan.  De  flessen 
worden bij ons klaargemaakt en 
klaargezet. Je hoeft de voeding 
niet zelf te maken. Heeft je kind 
honger?  Verwittig  dan  de 
verpleegkundige.  Zij  komt  een 
flesje brengen.
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2.4 Veiligheid

Een veilige omgeving  is belangrijk voor  jou en je kind. Je kan hier zelf 
zeker bij helpen. Op elke kamer hangt een kaart met tips. Deze vind je 
ook op de volgende pagina. Lees deze kaart zeker goed. Hieronder vind 
je een kort overzicht van de tips:

§ Sluit het kinderbed als je er niet naast staat.

§ Houd de kamerdeur gesloten.

§ Ruim de kamer regelmatig op.

§ Laat je kind niet alleen op het verzorgingskussen.

§ Laat je kind in zijn eigen bed slapen.

§ Laat je kind pantoffels dragen.

§ Ontkoppel het infuus van je kind niet.

§ Was je kind niet in bad als het een infuus heeft.


Hou geen dure voorwerpen bij op de kamer.

Bewaar ze in de kluis in de kast op de kamer.  
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§ Isolatie. Wat nu?

Kinderen op onze afdeling kunnen erg ziek zijn. We willen niet dat onze 
kinderen elkaar ziek maken. Indien nodig nemen we enkele maatregelen. 

• Er hangt een kaart met informatie aan de deur.

• Volg de instructies op de kaart.

• Hou het kind in de kamer. 

• Ga niet naar het speelklasje.

Heb je vragen? Stel deze gerust aan een dokter of verpleegkundige. 

§ Mijn kind blijft alleen.

We  willen  dat  elk  kind  veilig  is  op  onze  afdeling.  Volgende  stappen 
helpen daarbij:

• Armband dwaaldetectie

• Strikte bezoekuren: 14u – 20u

• Camerabewaking ingang afdeling

• Je kind moet op de afdeling blijven. Wil je van de afdeling met 
je kind? Vraag dan eerst toestemming aan de arts.
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Blijft je kind alleen? Dan krijgt het van ons een extra 

bandje. 



2.5 Pijn

Je kind kan pijn hebben tijdens zijn opname. We proberen om deze pijn 
zoveel mogelijk te verhelpen. 

Heeft je kind pijn? Meld het ons zeker. We proberen dan samen de pijn 
te verlichten.
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3. Ouderparticipatie
Wij vinden  je kind erg belangrijk. We hebben daarbij ook oog voor de 
ouder(s).  Jij  kent  je  kind  het  beste.  Jouw  informatie  is  dan  ook  van 
belang. We willen je betrekken in de zorg voor je kind.

Nog enkele tips:

§ Warm opgewarmde flesvoeding niet opnieuw op.

§ Dien zelf geen medicatie toe zonder dat de verpleegkundige of arts 
dit weet.

§ Een alarm op de monitor? Een alarm op de infuuspomp? Verwittig de 
verpleegkundige.
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Twijfels of 

vragen? Praat 
hierover met de 
verpleegkundige.



4. Praktische info

4.1 Bezoekregeling

Je kan als ouder bij je kind blijven slapen. Er is slechts slaapplaats voor 1 
ouder. Je mag als ouder altijd op bezoek komen. 

Ander  bezoek  is  momenteel  niet  toegelaten  omwille  van  maatregelen 
rond COVID-19.
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4.2 Ontspanning

We  hopen  op  een  aangenaam 
verblijf.  Je  kind  kan  zich  soms 
vervelen of heimwee hebben. Er is 
een  speelklasje  op  onze  afdeling. 
Je kan steeds aangepast speelgoed 
vragen voor op de kamer.

4.3 WIFI code

WIFI ‘OLVZWLWEB’

WIFI is gratis verkrijgbaar. 
Code: fzNu+EsF



4.4 Naar huis

Je  kind  kan  elke  dag  van  de  week  terug  naar  huis  mogen.  De 
behandelende arts neemt deze beslissing. Soms is je kind nog een beetje 
ziek.  Het  kan  thuis  nog  op  krachten  komen.  Verwittig  bij  vertrek  de 
verantwoordelijke verpleegkundige. Hij of zij brengt dan de nodige zaken 
in orde.

Rond 14 uur komt de verpleegkundige langs. Je krijgt dan een voorlopige 
ontslagbrief, verpleegkundige ontslagbrief en eventueel voorschriften.

Attesten voor school, werk of crèche kan je op het secretariaat van de 
kinderartsen  krijgen.  Zij  zijn  enkel  open  op  weekdagen.  Je  vindt  het 
secretariaat op C-0.
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4.5 Wensen, ideeën, klachten?

Ideeën of  wensen? Bespreek deze zeker met de hoofdverpleegkundige 
van de afdeling. Met klachten kan je ook bij haar terecht.

Klachten  kan  je  steeds  melden  bij  de  ombudsdienst.  Je  vindt  de 
contactgegevens op de website van het OLV-ziekenhuis.

Nog  vragen?  Stel  ze  gerust  aan  een  verpleegkundige  of  de 
hoofdverpleegkundige.

Breng zeker ook een bezoekje aan onze website: www.olvz.be/olivia
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Heeft u wensen, ideeën, klachten?

Hoofdverpleegkundige

Inge Nobels

http://iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4a224fe1-9d1b-4340-9c90-3b54d7f71c6e


Artsen

Dr. Dirk 
Van Gysel

Dr. Bruno
Bruylants

Dr. Mark
de Laat

Dr. Hannelore
De Maeseneer

Dr. Elke
Govaere

Dr. An-Sophie
Cornelis

Dr. Christine
Van Hemelrijk
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5. Kleur mij
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6. Sudoku
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Mynexuzhealth

Voor informatie om uw mynexuzhealth 
te activeren klik hier. Mynexuzhealth is 
een beveiligde webapplicatie en app voor 
patiënten van alle nexuz-ziekenhuizen, 
waarmee u toegang krijgt tot uw 
persoonlijk patiëntendossier. 

Bedside briefing

Voor informatie over bedside briefing klik hier. Wij willen u als ouder 
graag betrekken bij de informatieoverdracht van de vroegdienst naar de 
avonddienst en daarom gebeurt dit aan bed. Zo weet u meteen wie er op 
dat moment verantwoordelijk is voor de verzorging van uw kind en krijgt 
u de mogelijkheid om zelf een woordje mee te spreken als het over de 
verzorging/behandeling van uw kind gaat.

Informatiebrochures

De digitale versie van deze en 
andere informatiebrochures van 
onze  dienst  vindt  u  op  de 
website  www.olvz.be.  Klik 
hiervoor op diensten en daarna 
op  “Kindergeneeskunde  - 
Pediatrie”. De brochures vindt u 
onder het luik “Patiëntinfo”. 
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https://webshare.iprova.be/nl6r11md2rx47x3c
https://webshare.iprova.be/v53xkh23lvhofoxn
http://www.olvz.be/


6. Contactgegevens 

Campus Aalst

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Hoe kan u ons contacteren?

§ Voor het maken van afspraken voor consultatie tussen 8u30 en 
16u30: 

• Secretariaat kindergeneeskunde: tel 053/72 41 55

§ Voor eventuele informatie inzake de kinderafdeling: 

• Receptie kinderafdeling: tel 053/72 43 80

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van 
algemene aard en is bedoeld om u een 
globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In iedere 
situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere 
adviezen of procedures van toepassing zijn. 

Deze brochure vervangt dus niet de informatie 
die u van uw behandelend arts reeds kreeg en 

die rekening houdt met uw specifieke 
toestand. Zijn er na het lezen van deze 

brochure nog vragen schrijf deze eventueel op 
en bespreek ze in ieder geval met uw 

behandelend arts.
 

Versie 26/11/2019
Goedgekeurd door Niels Van Overloop


Noodsituatie na 
ontslag uit het 

ziekenhuis? 

§ Bel uw huisarts of 
huisarts van wacht 

§ Zo nodig bel 112

www.olvz.be/olivia
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