
Maak uw kind kenbaar
Let erop dat uw kind steeds 

een identificatiebandje draagt 
en kijk na of alle gegevens 

 correct zijn!

Medicatie
Vertel ons welke 

 genees middelen uw kind 
gebruikt!

Geef alle informatie
Geef alle informatie over 

de gezondheidstoestand en 
 allergieën van uw kind!

Help mee aan een veilig verblijf!
Patiëntveiligheid op de dienst kindergeneeskunde

Valincidenten
Voorkom situaties die 

 aanleiding kunnen geven tot 
vallen!

Omgeving
Zorg voor een  veilige 
 omgeving. Laat niets 

 rondslingeren.

Verminder het infectierisico
Draag zorg voor de hygiëne 
van uw kind. Help mee het 

infectierisico te verminderen.
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Patiëntveiligheid op de dienst kindergeneeskunde

Help mee aan een veilig verblijf.
Maak uw kind kenbaar
Bij opname krijgt uw kind een identificatiebandje rond de pols of enkel. Hierdoor kunnen we uw kind 
veiliger begeleiden gedurende het volledige ziekenhuisverblijf. Waak erover dat uw kind dit identificatie-
bandje steeds draagt.
Mocht het bandje loskomen of verdwenen zijn, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje aan de verpleeg-
kundige. Kijk eveneens na of alle informatie (naam, geboortedatum) op het bandje correct is.

Geef alle informatie
Tijdens het opnamegesprek van uw kind vertelt u best zo uitgebreid mogelijk hoe uw kind zich voelt en 
waar u of uw kind zich zorgen over maakt.
Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind. 
Vermeld zeker eventuele gekende allergieën. 
Vraag uw zorgverlener naar meer uitleg over het verloop van de behandeling, onderzoek of ingreep. 
Informeer ook of uw kind nuchter moet blijven. 
Schrijf uw vragen op een papiertje zodat u niets vergeet tijdens het doktersbezoek.
Signaleer het ons indien iets er anders uitziet dan u verwachtte of verteld was.
Vertrek nooit van de afdeling zonder uw telefoonnummer achter te laten.

Medicatie
Vertel uw zorgverlener welke medicatie uw kind thuis gebruikt. 
Bespreek met uw arts of uw kind de medicatie tijdens het verblijf verder mag innemen.
Stel zelf vragen: Waarom krijgt mijn kind dit? Hoe moet mijn kind het gebruiken en hoe lang? Informeer 
naar mogelijke bijwerkingen en signaleer het aan de zorgverlener als uw kind deze vertoont.
Is uw kind allergisch aan bepaalde medicatie? Laat het ons weten.

Verminder het infectierisico
Het tegengaan van de verspreiding van bacteriën en virussen is zeer belangrijk.
Respecteer de isolatieregels en afspraken. Blijf met uw kind op de kamer als uw zorgverlener dit vraagt. 
Ga nooit zelf of met uw kind in andere kamers.
Het correct wassen van de handen bij uzelf en uw kind is zeer belangrijk. Vooral na verluieren, hoesten, 
als u de kamer verlaat, etc.

Valincidenten
Laat uw kind bij de verzorging niet alleen achter op het waskussen. 
Bij baby’s en kleine kinderen is het van belang om de bedhekkens omhoog te doen wanneer u de kamer 
verlaat of wanneer uw kind slaapt. Maak uw kind vast in de buggy of maxi-cosi.
Laat nooit speelgoed op de grond rondslingeren.
Laat uw kind niet op blote voeten of kousen lopen. Zorg voor gepaste schoenen of pantoffels die de voet 
goed insluiten en voorzien zijn van een anti-slipzool. 
Laat uw kind niet door de gang rennen om uitglijden te voorkomen.

Omgeving
Zorg dat uw kind steeds veilig zit wanneer u de kamer verlaat. Dit wil zeggen: in bed met het hekken vol-
ledig omhoog; nooit op de grond, op uw uitklapbed of in een stoel.
Verwittig steeds de verpleegkundige wanneer u de afdeling even verlaat.
Zet nooit geneesmiddelen, hete dranken of scherpe voorwerpen binnen handbereik.
Trek stekkers van uw laptop, gsm, … steeds uit.
Laat uw kind nooit vrij rondlopen in gangen en dienstlokalen.


