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Dagelijks staan onze artsen en medewerkers klaar 
om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden in een 
gemoedelijke, kindvriendelijke sfeer.

Wij hebben deze brochure samengesteld om je vertrouwd 
te maken met onze afdeling. 

We streven ernaar het verblijf van je kind 
zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Heb je nog 
vragen of opmerkingen, aarzel dan niet de kinderarts of de 
verpleegkundigen van de kinderafdeling te contacteren.

Beste ouder

Team 
pediatrie

09 246 24 00

We wensen 
je kind alvast 
een spoedig 
herstel.

Hartelijk welkom op onze kinderafdeling.
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Ons ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en 
ook op de afdeling pediatrie zijn er stagiairs 
(studenten geneeskunde die hun artsendiploma 
nog moeten behalen en studenten 
verpleegkunde) en assistenten (artsen die zich 
specialiseren tot kinderarts). 

Tijdens jullie verblijf kan het 
dus zijn dat een van hen ook
je kindje onderzoekt of bij 
een onderzoek aanwezig is.
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1 Voorstelling team

De kinderafdeling omvat algemene kinderheel-
kunde en kindergeneeskunde. Dit betekent dat 
er op ruim medisch gebied wordt samengewerkt 
met andere artsen (bv. NKO-artsen, chirurgen, 
huidspecialist …).

Verpleegkundig team

De hoofdverpleegkundige van de afdeling wordt 
bijgestaan door een team van verpleegkundigen. 
De verantwoordelijke verpleegkundige zal de 
nodige observaties nauwkeurig uitvoeren om de 
juiste zorgen en behandelingen toe te passen. 
Het verpleegkundig team is 24u/24u bereikbaar. 
De verpleegkundigen werken volgens onder-
staand uurrooster. Bij elke wissel van team of 
ploeg zal een overdrachtsmoment plaatsvinden.

Vroege dienst: 06.30 - 15.00 uur
Late dienst: 13.30 - 22.00 uur
Nachtdienst: 21.45 - 06.45 uur

Spelbegeleiding

Elke weekdag is er in de voormiddag 
spelbegeleiding, afgestemd op de 
leeftijd van je kind. De kinderafde-
ling heeft niet alleen een waaier aan 
gezelschapsspelen maar ook een 
grote voorraad knutselmateriaal. In 
de speelhoek staat een spelcomputer 
en een Playstation ter beschikking.

 Secretariaat kinderartsen: 

 » 09 246 82 00 

 » 09 246 82 01

Je kan steeds met vragen terecht bij de:

 » verpleegkundige: 09 246 24 00

 » hoofdverpleegkundige Aurélie Sprengers: 09 246 24 10

Medisch team (kinderartsen)

 ↗ Dr. Liesbeth Aeyels
 ↗ Dr. Nicola De Cono
 ↗ Dr. Jelle Degraeuwe  

 (medisch diensthoofd)
 ↗ Dr. Katrien De Schynkel
 ↗ Dr. Barbara De Wilde
 ↗ Dr. Urlien Fränkel
 ↗ Dr. Kristien Kamoen
 ↗ Dr. Jasmine Leus
 ↗ Prof. dr. Rudy Van Coster
 ↗ Dr. Marlies Van De Voorde
 ↗ Dr. Kris Van Haver
 ↗ Dr. Krishna Vyncke
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 ↗ (Slaap)kledij, gesloten 
schoenen

 ↗ Handdoeken, washandjes 
en toiletgerief.

 ↗ Lepeltje voor groente- 
of fruitpap + eventueel 
tuitbeker

 ↗ Vergeet de knuffel en 
het fopspeentje niet + 
eventueel slaapzak 

 ↗ Breng een eigen zuigfles 
en flessenborstel mee 
indien je kind moeilijk 
drinkt.

OPGELET
Breng geen luiers, slabbetjes, 
melkpoeder of snoep mee 
naar het ziekenhuis.

Administratief
• Identiteitskaart (Kids-ID)

• Bloedgroepkaart

• Bewijs van  
hospitalisatieverzekering 
(Assurcard, DKV kaart)

• Verwijsbrief van de arts

Medisch
• Geneesmiddelen en/of  

inhalator die je kind  
momenteel gebruikt.

• Brief van de arts  
en/of vroegere genees- 
kundige documenten 
over je kind.

TIP 
Breng geen 
waardevolle 
voorwerpen 
mee!

2 Wat breng je mee  
 bij opname?

WAT BRENG JE MEE BIJ OPNAME?
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3 Opname van je kind

Meld je voor een opname of raadpleging aan 
bij een van de e-kiosken. Lukt dit niet? Spreek 
gerust een vrijwilliger of medewerker van de 
infobalie aan.

Voor een opname krijg je een volgnummer dat 
wordt geprojecteerd op de schermen in het 
wachtpunt in het atrium vlakbij de infobalie. 
Wanneer je volgnummer wordt getoond, ga je 
naar de aangeduide inschrijvingsbalie. Daar 
wordt de reservatie bevestigd en wordt de 
inschrijving administratief in orde gebracht en 
krijgt je kind een zorgbandje. 

Openingsuren inschrijf- en opnamebalie

 » De infobalie is geopend van 7.30 tot 21 uur,
 » de inschrijfbalie van 6.45 tot 20 uur.

Zorgbandje

Bij de inschrijving krijgt je kind een zorgbandje om de pols of de enkel (bij 
kinderen < 1 jaar). Op het bandje staat o.a. de naam van je kind en de geboorte-
datum. Dit bandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je kind is. 

Kijk deze gegevens na en meld fouten onmiddellijk. 

Het is belangrijk dat je kind dit zorgbandje draagt gedurende het 
volledige ziekenhuisverblijf.

Als het toch zou loskomen of verloren gaan, meld dit dan zo 
snel mogelijk aan de verpleegkundige.

Tijdens het verblijf van je kind vragen we ook meerdere keren naar de naam en 
geboortedatum van je kind. De zorgverlener vergelijkt dan deze gegevens met de 
gegevens die hij/zij ter beschikking heeft voor de geplande zorg. Deze controle 
dient om elke vergissing uit te sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een standaard-
procedure die mee een veilige zorg garandeert.
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4 Wegwijs naar 
de kinderafdeling

Je bereikt onze afdeling vanuit 
het atrium (de inkomhal) langs 
gate A. De kinderafdeling (A201) 
ligt op de tweede verdieping. In 
de inkomhal zijn er wegwijzers 
naar de trap of lift. Boven onze 
inkomdeur staan de kamer-
nummers 2401-2420.

Bij de opnamedienst kan je een 
badge afhalen om de deur van 
de afdeling te openen.

5 Op de kinderafdeling

Bij de opname van je kind zal een verpleegkundige van de afdeling jullie 
samen ontvangen. 

De verpleegkundige zal je een aantal vragen stellen over de gewoonten 
van je kind, om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Heb je nog 
vragen, aarzel dan niet om deze te stellen, wij staan je graag te woord.
Wanneer je kind enige tijd afwezig zal zijn op school, is het raadzaam 
contact op te nemen met de school.

Ontdek ook hoe Bednet het verschil kan maken. 
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die 
tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun 
klas live kunnen volgen, vanuit het ziekenhuis. 

Meer informatie vind je 
op www.bednet.be.

Scan mij
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6 Bij je kind op de kamer  
 verblijven

Maximum één van beide ouders mag bij het kind 
overnachten, ongeacht het type kamer. De verblijvende 
ouder dient wel de kosten voor de overnachting en 
eventuele maaltijden te betalen.

Je kan, op de kamer van je kind, volgende maaltijden 
nuttigen:

 » ontbijt (vanaf 7.30 uur)
 » warm middagmaal (vanaf 11.30 uur)
 » avondmaal (vanaf 17.30 uur)

 » Scan de QR-code voor 
een overzicht van de 
tarieven voor maaltijden 
en overnachting als 
ouder of surf naar 
mariamiddelares.be 
(patienten > betalingen-facturen > rooming-in)

Het ontbijt en avondmaal worden geserveerd met de brood-
buffetwagen. Wens je gebruik te maken van deze dienst? 
Vul dan steeds de avond voordien de bestellijst in. Je bent 
niet verplicht om een maaltijd te bestellen. Bovendien kan 
je ook in ons restaurant terecht voor een maaltijd of snack.
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6.45 - 8 uur    
 
Ontbijt en/of (fles)voeding*
Nemen/toedienen medicatie

8 - 11.30 uur     

Ochtendverzorging en artsenronde
Eventuele begeleiding naar onderzoeken, 
operatiezaal …
Activiteit met spelbegeleidster
Nemen/toedienen medicatie

11.30 - 12 uur     

Middagmaal en/of (fles)voeding*
Middagverzorging

14 - 15 uur     
 
Nemen/toedienen medicatie

15 - 17.30 uur      

(Fles)Voeding*, fruitpap of vieruurtje* 
indien gewenst 
Middagverzorging
Observatie en controle

17.30 - 19 uur    
 
Avondmaal en/of (fles)voeding*

19 – 21.45 uur     

Nemen/toedienen medicatie
Avondverzorging

22 - 6.45 uur      

Nachtrust
Observatie en controle
Nemen/toedienen medicatie

7 Dagindeling van je kind
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1.  (FLES)VOEDING *  

Wij respecteren het ritme van je 
kind en hebben geen vaste uren 
om flesjes uit te delen. Indien het 
tijd is voor het flesje, druk op de 
rode knop van de handset. Een 
verpleegkundige zal het flesje 
dan brengen.

2.  DE BROODMAALTIJDEN   
De broodmaaltijden worden ver-
strekt via de broodbuffetwagen. 
Voor meer informatie en de ver-
schillende keuzemogelijkheden 
verwijzen we je graag naar de folder 
broodbuffetwagen. 
De verblijvende ouder kan koffie 
of thee nemen in het dagverblijf 
(begin van de gang). Het is niet 
de bedoeling dat deze koffie 
geschonken wordt aan bezoek.

3.  FRUITPAP OF  VIERUURTJE *

Geef een seintje aan de verpleeg- 
kundige indien je fruitpap of een 
vieruurtje wenst voor je kind.

4.  DE VERZORGING 

We vragen ouders actief in te 
staan  voor de dagdagelijkse 
verzorging van hun kind (wassen, 
eten geven, verluieren, toedienen 
aerosol …). Een verpleegkundige 
kan ondersteuning bieden indien 
gewenst. Zo zijn er voor je kind 
zo weinig mogelijk veranderingen 
in het normale leefpatroon. Ook 
tijdens de nacht wordt medicatie 
toegediend en verzorging en/of 
controle verricht. Hou er rekening 
mee dat ook jouw nachtrust ver-
stoord kan worden. 

5. MEDICATIETOEDIENING 
 EN CONTROLE 

Er zijn vaste momenten voor 
medicatietoediening op onze af-
deling. De verpleging garandeert 
tijdige toediening maar hier kan 
– naargelang de drukte – een 
marge van ongeveer 60 minuten 
opzitten. Dit brengt de behande-
ling van je kindje niet in het ge-
drang.

Wij vinden rust voor zieke kin-
deren heel belangrijk, toch 
moeten de verpleegkundigen de 
mogelijkheid hebben om – ook   
’s nachts – je kind op te volgen en 
te evalueren (bijvoorbeeld door 
het meten van de lichaamstem-
peratuur). Sommige ouders er-
varen dit als overbodig. Wij zullen 
de rust van je kindje niet onnodig 
verstoren. Daarom evalueert de 
kinderarts dagelijks of deze con-
troles nodig zijn. 

6.   NAAR DE OPERATIEZAAL 

Voor de operatie van je kind krijg 
je een toestemmingsformulier en 
een vragenlijst die je dient in te 
vullen en ondertekenen. Tot na de 
inleiding van de anesthesie  
(= verdoving) mag je bij je 
kind blijven. Daarna zullen de 
verpleeg kundigen, met veel 
aandacht de zorg over je kind 
overnemen.

Na de ingreep blijft je kind nog 
even in de recovery (= ontwaak-
ruimte). De artsen bepalen 
hoelang. Wens je aanwezig te zijn 
bij het ontwaken van je kind? Dan 
kan je aanbellen aan de recovery 
en plaatsnemen in de wachtzaal 
van recovery tot de verpleegkun-
dige je komt halen. Je kan ook 
wachten op de kamer. Samen 
met een verpleegkundige van de 
kinderafdeling kan je dan je kind 
aan de ontwaakruimte ophalen.



/ 1918 /

8 De toerarts
In ons ziekenhuis werken twaalf 
kinderartsen. Elke dag is een van 
hen, de ‘toerarts’, verantwoordelijk 
voor de gehospitaliseerde kinderen. 
Dit betekent dat hij/zij iedere dag bij 
jullie in de kamer langskomt en de 
behandeling waar nodig bijstuurt en 
met je bespreekt.

Er wordt naar gestreefd om alle 
kinderen op de afdeling op deze 
manier te hebben gezien tussen 8 en 
12 uur. Wij vragen dan ook om tijdens 
deze uren op de kamer aanwezig te 
zijn. 

De toerarts wordt regelmatig naar 
de dienst spoedgevallen geroepen en 
soms moet hij/zij hulp bieden in het 
verloskwartier of op de materniteit. 
Hierdoor kan het zijn dat de arts later 
langskomt.  

Organisatorisch is het niet mogelijk 
om na 12 uur de vele/uitgebreide 
oudergesprekken te (her)doen, ook 

al is de arts in de namiddag op de 
afdeling aanwezig. 
 
Om de zorg te optimaliseren en 
de persoonlijke band met de eigen 
kinderarts te behouden, bespreken 
de kinderartsen onderling de 
opgenomen patiënten. Om diezelfde 
reden kan je eigen kinderarts op 
jouw vraag en indien aanwezig, 
tijdens de opname door de toerarts 
gecontacteerd worden en bij jullie 
langskomen. Alle beslissingen 
worden hoe dan ook genomen in 
samenspraak met de toerarts.

Voor sommige kinderen is de 
behandelende arts geen kinderarts, 
maar een chirurg of dermatoloog 
(huidarts). Zij bezoeken hun 
patiëntjes op onregelmatige 
tijdstippen. De nodige papieren 
(afwezigheidsattest school, sociaal 
verlof, verzekeringspapieren …) vraag 
je best op het moment dat de arts op 
de kamer is.
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9 Bezoek

Familie en vriendjes kunnen steeds 
een bezoekje brengen tussen 14 en 
20 uur. Ouders kunnen de hele dag 
op bezoek komen. Voor 14 uur en na 
20 uur kan je de deur van de afdeling 
openen met een badge, te verkrijgen 
bij de opnamedienst. Na 20 uur moet 
je je aanmelden via de parlofoon aan 
de afdeling als je niet over een badge 
beschikt. Om de afdeling te verlaten 
duw je, voor de dubbele deur van de 
afdeling, op de drukknop rechtsboven. 

Respecteer zoveel mogelijk de rust en 
de privacy van de patiëntjes.
Bij besmettelijke aandoeningen is het 
beter geen andere kinderen mee te 
brengen tijdens het bezoek. Bij twijfel 
contacteer je best de behandelende 
arts of een verpleegkundige.
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TV EN RADIO

In elke kamer kan je tv kijken. Hou rekening met 
de rust van andere kinderen. Met de handset kan 
je de tv en de radio bedienen.

10 Ontspanning
LECTUUR EN BIBLIOTHEEK

Je kan dag- en weekbladen 
kopen in het winkeltje in de 
inkomhal (het atrium). De kinder-
afdeling beschikt over een kleine 
bibliotheek. Je kan deze boeken 
aanvragen bij de verpleegkundige 
of bij de spelbegeleidster.

WIFI

Maak gratis gebruik van ons 
wifi-netwerk:

AZ Maria Middelares Public

RESTAURANT

Het restaurant voor bezoekers 
en patiënten bevindt zich achter-
aan de inkomhal (het atrium) op 
niveau 0.

Openingsuren
weekdagen: van 7 tot 19 uur
zaterdag, zon- en feestdagen: 
van 9 tot 19 uur
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11 Hygiënische voorzorgen
Om therapeutische redenen vragen wij je om 
je opgenomen kind niet mee te nemen naar het 
restaurant. Als je eetwaren of drank meeneemt uit 
het restaurant naar de kinderafdeling, vraag dan om 
wegwerpmateriaal.

Speelgoed mag van de speelhoek meegenomen 
worden naar de kamer, maar moet op de kamer blijven 
tot het ontslag om nadien te ontsmetten.

Het verlaten van de kamer kan alleen na akkoord van 
de behandelende arts. Je kind moet eveneens 24 uur 
koortsvrij zijn vooraleer het op de gang mag spelen. 
Bij kans op besmetting mag je kindje de kamer niet 
verlaten.



Wanneer je kind naar huis 
kan, zal de kinderarts een 
ontslagbrief schrijven met 
een samenvatting van 
de ziekenhuisopname en 
richtlijnen voor thuisbe-
handeling en opvolging. 
Wanneer je dit document 
gekregen hebt, overloopt 
de verpleegkundige dit 
met jou en is je kind klaar 
voor ontslag.
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13 Tot slot

De inhoud van deze brochure is slechts een leidraad. Het doel ervan is je 
zo goed mogelijk te informeren over onze kinderafdeling.

Het is echter mogelijk dat je nog een aantal vragen hebt. Neem dan 
gerust contact op met de verpleegkundigen van de kinderafdeling of de 
behandelende arts.

Wij wensen jou en je kind alvast een aangenaam verblijf en een spoedig 
herstel.

De hoofdverpleegkundige Aurélie Sprengers en het verpleegkundig team 
van de kinderafdeling.

12 Het ontslag

 ↗ De behandelende arts beslist wanneer je 
kind weer naar huis mag.

 ↗ Volg stipt de raadgevingen van de arts en 
de verpleegkundigen. 

 ↗ Aarzel niet om meer uitleg te vragen 
indien bepaalde zaken niet duidelijk zijn.

 ↗ Bewaar zorgvuldig alle medische 
documenten die je bij je ontslag krijgt.

 ↗ Een verpleegkundige kan zorgen voor 
aangepast ziekenvervoer en zal je 
nuttige informatie geven omtrent de 
eventuele verdere verzorging. 

 ↗ Je huisarts zal ook zo spoedig mogelijk 
verwittigd worden over het verloop van 
de opname, tenzij je dit niet wenst, dan 
dien je dit uitdrukkelijk te vermelden.

 ↗ Indien je kind het ziekenhuis verlaat 
zonder toestemming van de arts, vragen 
wij om een verklaring te 
ondertekenen dat je op eigen 
verantwoordelijkheid handelt.

Bij ontslag zal door de verpleegkundige gevraagd 
worden welke administratieve zaken voor jullie 
moeten worden geregeld:

 ↗ afwezigheidsattest voor opvang, school of werk van   
 één van de ouders, 

 ↗ attest voor thuisopvang zieke kinderen,
 ↗ verzekeringsdocumenten. 
 ↗ Wij mogen slechts één afwezigheidsattest voor een   

 ouder per dag schrijven, tenzij bij ernstige ziekte.

De kinderarts vult automatisch de gevraagde 
attesten in die je zal ontvangen bij ontslag. Vraag 
er hem gerust naar.

Spoedig
herstel!
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VOLG ONS OOK OP: 

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam 
worden beheerd.


