Kinderafdeling
Tel.: 050-45 31 40

KAMER OUDER EN KIND
U hebt ervoor gekozen om zowel overdag als ’s nachts bij uw kind te blijven. Als ouder betekent
u in deze moeilijke dagen een veiligheid en steun voor uw kind.
In het belang van een vlotte samenwerking vragen we u deze tekst aandachtig te lezen.

•

Algemene afspraken
De afspraak is dat er dag en nacht een
meerderjarige bij uw kind aanwezig is:
een ouder, grootouder of andere verwant.
Wilt u bij een korte afwezigheid bv. om
te douchen altijd de verantwoordelijke
verpleegkundige verwittigen?

•

Om organisatorische redenen kan er
slechts één persoon bij het kind slapen.

•

Voor de inslapende begeleider is het
belangrijk even de beslotenheid van de
kamer te verlaten en zich te laten
vervangen door de andere ouder of een
familielid.

•

De overnachting
Naast het kinderbed staat er een zetelbed
op de kamer, dat u ’s nachts als bed en
overdag als zetel gebruikt (en dus
overdag inklapt). Als u vers linnen
wenst, kunt u deze bekomen bij de
verpleegkundige.
We vragen de dagindeling van de
afdeling te volgen: de dag begint om
7u30.
Respecteer de tijdstippen van onderhoud,
verzorging en het doktersbezoek. De dag
eindigt om 21u00. We vragen u de
televisie dan uit te zetten, dit stoort
immers de slapende kinderen.

•

Maaltijden begeleider
In de ligdagprijs ‘kamer ouder en kind’ is
voor de begeleider een ontbijt
inbegrepen. Middagmaal en avondmaal
kunnen besteld worden maar worden
afzonderlijk aangerekend. Deze
maaltijden worden dan naar de kamer
gebracht.
Wilt u na de maaltijden het dienblad in
de maaltijdkar plaatsen en het leeggoed,
servies en dienbladen van de cafetaria of
het restaurant altijd naar de
respectievelijke plaats terugbrengen?

•

Ondersteuning begeleidende ouder
Voor uzelf en uw kind is het belangrijk
zoveel mogelijk deel te nemen aan de
dagelijkse zorg. Temperatuur meten,
wegen, wassen, eten geven en verversen
laten we graag aan uw beste zorg over.
Bij de meeste onderzoeken kunt u uw
kind vergezellen.

•

Verpleegkundige begeleiding
Verpleegkundige observaties, toedienen
van medicatie, wondverzorging en
andere specifieke verpleegkundige
handelingen behoren dag en nacht tot de
verantwoordelijkheid van de
verpleegkundige.

We staan altijd ter beschikking om bij problemen zaken te verduidelijken of te bespreken
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