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Bezoekuren
13 uur - 13.30 uur
15 uur - 15.30 uur
19 uur - 19.30 uur

De monitor, pompen en alle andere toestellen geven 
regelmatig een geluidssignaal om de verpleging ergens 
van op de hoogte te brengen. Niet alle alarmen zijn even 
ernstig, wees niet ongerust. De verpleegkundigen ken-
nen de verschillende signalen en kunnen hierop gepast 
reageren. Duw dus nooit zelf een alarm uit!
Continue camerabewaking is in de kamers aanwezig 
om uw kind te allen tijde te observeren.
Om de veiligheid van uw kind te garanderen, moeten 
de bedsponden steeds omhoog wanneer u de kamer 
verlaat.
Iedere dag wordt uw kind opnieuw geëvalueerd door 
het volledige team en aan de hand daarvan zal de plan-
ning van de dag opgemaakt worden. Deze planning kan 
eventueel wijzigen in de loop van de dag.
We streven er allen naar om de opname van uw kind op 
onze afdeling zo comfortabel mogelijk te maken.

Toegang tot de dienst
De dienst is het gemakkelijkst te bereiken via de  
Rode-Kruisstraat, gelegen aan de achterkant van het 
ziekenhuis.
Wanneer u vanuit het ziekenhuis naar de dienst wilt  
komen, neemt u de blauwe lift aan het onthaal tot  
niveau -1. Daarna volgt u de witte lijn langs het restau-
rant tot aan de dienst intensieve zorgen 1. U verlaat 
hierbij eventjes het ziekenhuis en komt via een over-
dekt pad aan de wachtzaal van de dienst.
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Beste ouders

Uw kind werd opgenomen op de afdeling intensieve 
zorgen omdat hij/zij nood heeft aan een hoge graad 
van medische en verpleegkundige opvolging. Dit als 
gevolg van een ernstige ziekte, ongeval of ingreep. We 
heten uw kind en uzelf welkom op onze afdeling. In de 
komende periode zullen we u zo goed mogelijk en met 
alle beschikbare middelen helpen en ondersteunen.
Verder in deze brochure vindt u informatie over de 
werking van de dienst en de geldende afspraken.

Wie zorgt voor mijn kind?
De verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw 
kind en die instaat voor de zorg en de bewaking ervan 
is uw eerste aanspreekpunt voor vragen. Het medisch 
beleid wordt gevoerd door de anesthesist/intensivist, 
dit in nauw overleg met de kinderarts. Voor medische 
informatie kan u steeds terecht bij de arts tijdens de 
dagelijkse medische ronde of na afspraak die u via de 
verpleegkundige kunt maken. Ook onze kinesist, er-
gotherapeut en logopedist geven dagelijks de nodige 
therapie. Er is tevens mogelijkheid tot contact met de 
kinderpsycholoog, de sociale dienst (administratieve of 
financiële zaken) of de pedagogisch medewerker van de 
kinderafdeling.

Wat brengt een opname op intensieve 
zorgen met zich mee?
De opname van uw kind op onze afdeling is een erg 
ingrijpende en stressvolle gebeurtenis voor u en uw 
familie. De graad van zorg is vaak heel ingrijpend. Het 
volledige verloop van de opname op intensieve zorgen 
kan ook voor u belastend zijn. Probeer zelf voldoende 

rust te nemen. Het is belangrijk ervan bewust te zijn dat 
uw kind u nodig heeft, en zelfs meer, eenmaal hij/zij 
herstellende is. Indien het u even teveel wordt, mag u 
zich gerust door een andere vertrouwenspersoon laten 
vervangen (bijv. grootouder, meter, tante …). Wanneer 
uw gezin uit meerdere kinderen bestaat, vergeet dan 
niet dat elk van hen ook een moeilijke periode door-
maakt en u nodig heeft. Het is ook belangrijk dat broers 
en zussen voldoende informatie krijgen en eventueel 
eens op bezoek kunnen komen. Wanneer de opname 
lang duurt, is het zeker nodig om af en toe ook wat tijd 
voor te behouden voor hen.

Wat is er praktisch mogelijk?
- Voor u als ouders gelden er vrije bezoekuren. Om de  
 rust en de privacy van andere patiënten te respec- 
 teren, vragen we om zoveel mogelijk in de kamer te  
 blijven. Aan andere familieleden vragen we om zich  
 aan de bezoekuren te houden.
- Er is overnachtingsmogelijkheid voor één ouder in de  
 kamer van uw kind of in een aparte kamer. U kan ook  
 gebruik maken van de douche en dergelijke.
- Indien u niet bij uw kind kan aanwezig zijn, is de  
 dienst altijd telefonisch bereikbaar.  In nood contacte- 
 ren wij u zelf.
- Sommige ouders willen actief betrokken worden  
 bij de verzorging van hun kind (bijv. wassen, pam- 
 pers verversen, …). Andere ouders doen dit liever niet  
 zolang hun kind op intensieve zorgen ligt. U kan  
 steeds bespreken in welke mate u wilt betrokken zijn  
 bij de verzorging.
- Hoewel de meeste kinderen zich weinig herinneren  
 van de periode op intensieve zorgen, toch kunnen uw  
 stem en aanwezigheid een rustgevend effect hebben  

 op uw kind. Daarom mag u altijd bij u kind aanwezig zijn,  
 ook tijdens bloed prikken, onderzoeken …
- U kan een internetverbinding krijgen op de kamer. De ver- 
 pleegkundige die voor uw kind zorgt, kan dit voor u in orde  
 brengen.
- Gsm-gebruik is enkel buiten de dienst toegelaten.
- Het is toegelaten om de kamer waarin uw kind verblijft  
 ‘eigen’ te maken door bijv. knuffels, muziek, foto’s, hoofd- 
 kussen, dekentje, … mee te brengen. Op die manier creëren  
 we een meer vertrouwde omgeving.
- Een parkeerticket voor meerdere dagen is aan het onthaal  
 te verkrijgen.
- Indien u dit wenst, kan u op onze dienst een maaltijd nut- 
 tigen.
- Broers of zussen, hoe klein ook, kunnen eventueel ook een  
 bezoekje brengen. Aarzel niet om hieromtrent advies te  
 vragen. Dit bezoek kan indien nodig ondersteund worden  
 door de kinderpsycholoog. In het Vlinderhuis zorgen   
 begeleiders ervoor dat broers of zussen hun emoties kwijt  
 kunnen in creativiteit en spel.
- Voor de veiligheid van uw kind moeten we de bewegingen  
 soms beperken door een lintje of een spalkje. We proberen  
 dit altijd op een zo vriendelijke manier te doen en te ver- 
 mijden als het mogelijk is.

Wat kan je verwachten op intensieve zorgen?
Uw kind heeft intensieve zorgen nodig omdat een of meer-
dere van zijn/haar lichaamsfuncties of organen bedreigd zijn 
en bewaking of ondersteuning nodig hebben. De kinderen op 
onze afdeling  zijn hiervoor meestal verbonden met verschil-
lende apparaten die elk hun eigen nut/doel hebben.  


