
Welkom
in het kinderdagziekenhuis



Beste ouders,

Het kinderdagziekenhuis van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius 
heet u van harte welkom.

Uw kind komt weldra naar het kinderdagziekenhuis voor een onderzoek, 
een ingreep of een behandeling.

Met deze folder willen wij u enkele praktische  richtlijnen  geven, nodig 
voor het goede verloop van de  dagbehandeling.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met uw behandelende arts of met het kinder-
dagziekenhuis.

Het kinderdagziekenhuis is open  
van maandag tot en met vrijdag  
(uitgezonderd feestdagen)  
van 7 uur tot 17.30 uur.

Telefoonnummer: 03 285 22 85



 Uw afspraak:

dag: 
datum:

uur opname:

uur onderzoek: (kan afwijken)

soort onderzoek/ingreep

dokter:
nuchter*:  ja -  neen

(*voor afspraken rond nuchter zijn, 

zie verder in dit boekje)

Wat moet u weten?

•	Het kinderdagziekenhuis is gelegen op de 2de verdieping van het 
 ziekenhuis, in het begin van de kinderafdeling.

•	De dag dat u bij uw arts de afspraak maakt, is het noodzakelijk uw voor-
opname te regelen op de dienst opname in de centrale hal van het 
 ziekenhuis. Hierdoor zal uw opname de dag zelf geen vertraging oplopen.

•	Om vertragingen zo veel mogelijk te beperken, vragen wij u stipt op 
het afgesproken uur aanwezig te zijn. Kunt u om één of andere  reden 
uw afspraak niet nakomen? Gelieve ons dan tijdig te verwittigen!  
Tel. 03 285 22 85.

•	Wanneer uw kind de dag voor de geplande opname ziek is (koorts …), 
breng ons hiervan dan op de hoogte, zodat we gepaste maat regelen 
 kunnen nemen.

•	Uw kind mag de hele opnameduur vergezeld worden door  
maximum	2	personen!	Er	mogen	geen	andere	kinderen	worden	
meegenomen!

•	 Info rond de kostprijs van de opname kunt u terugvinden op de website 
van het ziekenhuis.



Wat brengt u mee bij opname?

Administratie:
•	 identiteitskaart en SIS-kaart
•	eventueel een voorschot
•	opnamedocument
•	een lijstje van medicatie dat uw kind op dit ogenblik neemt
•	verzekeringsformulier bij hospitalisatieverzekering
•	eventueel medische documenten (rx-foto’s, labo-onderzoeken, 

bloedgroepkaart…)

Persoonlijk:
•	vertrouwd speelgoed en/of knuffel. Liefst kleine zaken en gelabeld.
•	 juwelen (ringen, armbanden, oorbellen,…) laat u beter thuis om hygië-

nische redenen. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of 
diefstal hiervan.

•	geen nagellak op vingers of tenen, ook kleeftatoeages zijn verboden!

Wat	laat	u	best	thuis	of	in	de	auto:
•	buggy …: hiervoor is er geen plaats in het kinderdagziekenhuis.
•	waardevolle zaken zoals een laptop …: als u deze toch wil meebrengen, 

kunt u ze steeds achterlaten in een persoonlijk kastje.

Als u tijdens het wachten de afdeling  

verlaat, laat dan zeker uw  

telefoonnummer achter.

Voorbereiding op de operatie

Sommige kinderen moeten, voor de veiligheid van de ingreep en een vlot 
herstel achteraf, nuchter	blijven. Als uw arts dit heeft aangegeven, dient 
u dat als ouder te weten. U dient zich hier ook strikt aan te houden. De 
regels gelden voor kinderen van alle leeftijden. Indien	uw	kind	niet	nuch-
ter	is,	kan	de	ingreep	mogelijk	niet	doorgaan.	
In onderstaand overzicht wordt met woord “ingreep” het uur bedoeld 
waarop u in het ziekenhuis aanwezig moet zijn.

Tot	6	uur	voor	de	ingreep:
vaste voeding en melkproducten (alle melk behalve borstvoeding, dus 
ook yoghurt en dergelijke). 

Tot	4	uur	voor	de	ingreep:	
borstvoeding 

Tot	2	uur	voor	de	ingreep:	
heldere drank: water, thee, koffie, suikerwater, helder sap (vb. helder ap-
pelsap). Zeker geen sap met pulp, zoals sinaasappelsap of troebel appel-
sap. Ook geen koolzuurhoudende dranken. 

De	laatste	2	uur	voor	de	ingreep:
niets meer eten noch drinken.

Algemeen:
geen muntjes of kauwgom!

Als ouder kunt u best wel iets eten,  

maar let er dan op dat uw kind het niet ziet!



Het verblijf

De	opname:

Het onthaal vindt u op de kinderafdeling, daarna begeleidt de 
 verpleegkundige u naar het kinderdagziekenhuis.

Normaal kon u de pre-operatieve vragenlijst thuis al 
 invullen. Uit veiligheid overlopen we deze nog 

eens met u. Uw kind krijgt verplicht een 
naambandje en een operatiehemdje.

Voor het vertrek naar de operatie-
zaal krijgt het medicatie toe-

gediend ter voorbereiding van 
de narcose.

De	ingreep:

Eén van de ouders mag mee tot in 
de operatiezaal tot wanneer uw kind 

slaapt. De rol van de ouder is ondersteu-
nend en troostend voor het kind. U bent echter 

niet verplicht om mee te gaan tot in de  operatiezaal 
en hoeft zich dus niet schuldig te voelen wanneer u 

het, om welke reden ook, prettiger vindt om niet mee te gaan.  
Wij respecteren uw keuze. 

Tijdens de ingreep wachten mama en/of papa aan de ontwaakzaal of 
 boven op de kamer. Om te eten of te drinken, kunt u gebruik maken van 
de “coffee corner” op de afdeling.
Alle kinderen die een verdoving hebben gekregen, gaan naar de ontwaak-
zaal. De duur van hun verblijf daar is afhankelijk van de ingreep en de aard 
van de verdoving.

Na de ingreep mag mama of papa terug bij het kind, zodat hij/zij 
 onmiddellijk een vertrouwd gezicht ziet bij het ontwaken.

Na de ontwaakzaal brengen we jullie terug naar de kamer. We raden u 
aan uw kind daar te laten slapen. Sommige kinderen zijn erg onrustig, 
vechten tegen hun slaap en zijn dan soms moeilijk te troosten. Dit is vaak 
een moeilijk moment voor de ouders. Afhankelijk van de ingreep kan uw 
kind nog even op de kamer liggen met een infuus. Dit kan tot enkele 
 uurtjes blijven zitten.

Onze verpleegkundige volgt de toestand van uw kind verder op. Houd 
er rekening mee dat kinderen na de operatie wat slaperig of misselijk 
 kunnen zijn. Ze zien soms bleek en hebben over het algemeen veel dorst. 
We spreken met u af wanneer uw kind terug mag eten en drinken. Laat 
uw kind echter niet alleen stappen, houd het steeds goed in de gaten.

Het	ontslag:

Jullie kunnen samen naar huis van zodra uw kind zich goed voelt en de 
behandelende arts uw kind heeft ontslagen. We geven u de verdere thuis-
behandeling en afspraken mee. De kinderarts komt eveneens langs maar 
het is uw behandelende arts die over het ontslag beslist.

Hou er rekening mee dat het ontslag pas in de late namiddag kan plaats 
vinden of dat, hoewel daghospitalisatie was gepland, uw kind na de in-
greep in uitzonderlijke gevallen toch een nachtje moet blijven.

Indien u formulieren nodig hebt voor school, sociaal verlof of  verzekering, 
kunt u deze vragen aan de behandelende arts bij aanmelding op de 
 afdeling.



Niets vergeten? Kijk even na of u 

al uw persoonlijke spullen hebt ingepakt.

Let	op:
De verdoving kan het evenwicht van uw kind en het denken verstoren 
gedurende 24 uur. Laat uw kind geen fiets, skateboard, klimtoestel of 
trampoline gebruiken gedurende deze periode en laat uw kind zolang ook 
niet alleen op straat lopen.
Als uw kind braakt of braakneigingen heeft, stop dan met eten of drinken 
te geven en bel uw huisarts of het ziekenhuis. Laat uw kind ondertussen 
zoveel mogelijk op de zijde rusten. Bij temperatuur boven de 38,5°C, bel 
onmiddellijk uw arts.

Wij wensen u en uw kind een aangenaam verblijf  
in het kinderdagziekenhuis!

 Uw vervolgafspraak:

dag: 
datum:
uur:

plaats:

dokter:

extra aandachtspunten:



campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20

BE-2018 ANTWERPEN
tel. + 32 3 285 20 00

www.gzaziekenhuizen.be
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