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Praktische informatie:

• De dagkliniek is een afzonderlijke dienst van het
ziekenhuis met een eigen opnamedienst op de 2de
verdieping.
• Zodra u weet dat uw kind(je) moet worden
opgenomen dient u zo vlug mogelijk het
vooropnameformulier binnen te brengen, op te
sturen of te faxen op faxnr. 03 444 12 47.
• Om het uur van opname te weten, vragen wij u
met aandrang de werkdag voor de ingreep tussen
15 uur en 17 uur te bellen naar het dagziekenhuis
op nr. 03 444 12 46.
• Gelieve ons op de hoogte te brengen indien uw
kind de dag voor opname ziek wordt. We kunnen
dan de gepaste maatregelen nemen.
• Gelieve uw kindje tijdens de hele opname te
vergezellen.

Opname op de
dagkliniek
(kinderen)

Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11
www.st-jozef.be
GasthuisZusters
Antwerpen

patiënteninformatie

Wat meebrengen bij opname?

Na de operatie

Let op!

•
•
•
•
•
•
•
•

Na de behandeling volgt u de instructies van de
anesthesist (ev. rond voeding).

De verdoving (anesthesie) of de sedatie kan het evenwicht en het denken verstoren gedurende 24 uur.
Laat uw kind geen fiets, skateboard of klimtoestel
gebruiken gedurende deze periode en laat uw kind
zolang niet alleen op straat lopen. Wees ook voorzichtig wanneer het de trappen oploopt.

Verwijsbrief arts
Identiteitskaart
SIS-kaart
Geneesmiddelen die uw kindje neemt
Ingevulde pré-operatieve vragenlijst
Alle attesten die moeten worden ingevuld
een vertrouwd speelgoedje voor uw kind
eventuele medische documenten (vb. RX-foto’s,
labo-uitslagen, bloedgroepkaartje…)

Voorbereiding op de operatie
Richtlijnen voor het nuchter blijven van kinderen.
De 2 - 4 - 6 regel:
- een glas water mag tot 2 uur voor de ingreep.
- borstvoeding mag tot 4 uur voor de ingreep.
- geen vaste voeding of flesvoeding vanaf 6 uur voor
de ingreep.

Alvorens naar de dagkliniek terug te keren, gaan alle
kinderen die een verdoving (anesthesie) of sedatie
hebben gekregen naar de ontwaakzaal. De duur van
hun verblijf is afhankelijk van de ingreep en de aard
van de verdoving (anesthesie) of sedatie.
Het is in het belang van uw kind dat u op de dagkliniek bent wanneer uw kind van de ontwaakzaal
terugkomt.
De anesthesist bepaalt waneer uw kind naar huis
mag. Als uw kind onder algemene anesthesie is geweest, dan zal de verpleegkundige u de dag nadien
opbellen. Wees niet ongerust! Dit doen we altijd. We
willen weten hoe uw kind herstelt.

Indien uw kind braakt of braakneigingen heeft, stop
dan met eten of drinken te geven en bel uw huisarts
of het ziekenhuis. Ondertussen laat uw kind zoveel
mogelijk op de zijde rusten.
Bel uw arts bij temperatuur boven 38.4°C.
Indien u zich ongerust maakt over een bepaalde
klacht, dan kan u terecht bij:
• Uw huisarts
• Uw behandelende chirurg
• Het dagziekenhuis (van 08.00u. tot 18.00u.)
tel. 03 444 12 46
• De heelkundige wachtdienst van het ziekenhuis
tel. 03 444 12 11
• De anesthesist
tel. 03 444 12 19
Volg de richtlijnen die u ontvangt wanneer u het
ziekenhuis mag verlaten.

Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te
verwittigen via het nummer waar u de afspraak
gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte
zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt
administratieve onkosten aan te rekenen.

We wensen u en uw kind een aangenaam verblijf in
het daghospitaal.

