
Beste ouders

Uw kind moet enkele dagen in ons ziekenhuis doorbrengen.  
Om deze periode zo aangenaam mogelijk te maken, 
staan er op onze afdeling pediatrie een spelbegeleidster, 
psychosociale- en orthopedagogische begeleidster voor u 
en uw kind klaar.

In deze brochure vindt u algemene informatie over deze 
vormen van begeleiding. Als u na het lezen nog vragen 
hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het 
verpleegkundig personeel.
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Begeleiding
vanuit de dienst pediatrie



Spelbegeleiding

Onze spelbegeleidster zorgt ervoor dat uw kind 
zich kan ontspannen in de kamer of in de klas.  
Zij  probeert om het een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid te geven. 

Onze spelbegeleidster geeft uw kind even het idee  
dat het weg is uit de grote ziekenhuiswereld en 
terug ongehinderd kan kleuren, spelen, knutselen, 
lezen, naar muziek luisteren …

De spelbegeleidster werkt halftijds en wordt 
bijgestaan door enkele vrijwilligers.  Hierdoor is 
het klasje ook open op tijdstippen dat onze juf niet 
aanwezig is. Zo kan uw kind ongehinderd speelgoed, 
boeken … uitlenen.

Psychosociale  
begeleiding

De psychosociale begeleidster staat klaar om zowel 
u als uw kind(eren) op te vangen. Zij kan indien 
nodig ondersteuning bieden aan het ganse gezin.  

U kunt bij onze psychosociale begeleidster terecht:

•   als de zorgen in verband met het “ziek zijn” u zwaar 
wegen en u behoefte hebt aan een luisterend oor;

  
• om uw kind voor te bereiden op bijzondere 

onderzoeken of op een operatie.  Zij begeleidt uw 
kind bij het onderzoek als u niet aanwezig kunt 
zijn;

•   om indien nodig te helpen bij de verwerking van 
het ziekenhuisgebeuren;

•  om jonge patiënten bij te staan in hun schoolwerk.

Als uw kind niet opgenomen is op de dienst pediatrie, 
kunt u aan de verpleegkundige steeds vragen om 
een bezoek van de psychosociale begeleidster te 
regelen. 

De psychosociale begeleidster is elke werkdag 
aanwezig van 8 tot 12 uur. Zij is bereikbaar op het 
nummer 03 443 35 16 (balie).

U kunt haar ook steeds zelf contacteren door het 
nummer 61 2092 te draaien, gevolgd door het 
nummer van uw telefoontoestel.  

Kinderteam

De orthopedagoog/kinderpsycholoog van het 
kinderteam kan bij u langskomen als u vragen of 
problemen hebt over het gedrag van uw kind, zijn 
schoolprestaties, emotionele problemen of zijn 
algemene ontwikkeling.  

Opvoedingsadviezen rond eten, slapen, straffen/
belonen, grenzen stellen … kunt u eveneens van ons 
team verwachten.
Dit alles gebeurt steeds in overleg met u als ouder(s) 
en met de verantwoordelijke kinderarts.
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