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Rooming-in
Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis, kunt u als vader of
moeder bij uw kind in de kamer verblijven en er overnachten. Deze
formule noemt men rooming-in.

Hoe kan u mee voor uw kind zorgen?
Verzorging
Bij rooming-in nodigen we u uit te helpen bij de dagelijkse verzorging van
uw kind zoals thuis.
Wij vragen u om uw kind ’s morgens zelf te wassen. Indien nodig, kan
een verpleegkundige u hierbij helpen.
Handdoeken en toiletgerief dient u zelf mee te brengen. Pampers zijn
inbegrepen en kan u steeds verkrijgen bij de verpleegkundigen.
Als uw kind koorts maakt, mag u die zelf controleren met een
thermometer die u van thuis meebrengt.
Noteer wat u doet steeds op het rooming-in-blad, waarvan u elke morgen
een nieuw ontvangt. Zo kunnen de verpleegkundigen de evolutie van uw
kind in het oog houden.
Naast de temperatuur vragen wij ook volgende zaken te noteren:
urine, stoelgang, drinken, eten en braken.
Voeding
Wij bezorgen aangepaste maaltijden, maar vragen u om uw kind zelf
eten te geven. Als dit toevallig eens niet lukt, verwittig de
verpleegkundigen op tijd, zodat zij hun werk en tijd kunnen plannen.
Flesvoeding en andere drankjes voor uw kind zijn inbegrepen en kan u
steeds bij de verpleegkundigen verkrijgen.
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Medicatie en infusen
Als uw kind reeds medicatie neemt vóór de opname, mag u die zelf verder
toedienen. Doch meld dit aan verpleegkundige. Indien u dit wenst,
kunnen wij dit overnemen en de medicatie op de aangegeven tijdstippen
aan u bezorgen.
Als u koorts bij uw kind vaststelt, dien dan geen medicatie toe, maar
verwittig eerst de verpleegkundigen. Zij zullen de juiste medicatie aan u
bezorgen.
De verpleegkundigen komen regelmatig de kamer binnen om uw kind te
beoordelen. Dan worden ondermeer de parameters gecontroleerd,
medicatie en infusen toegediend en onderzoeken uitgevoerd.
Kortom:
Als u de dagelijkse zorg van uw kind hier verder zet, kunnen de
verpleegkundigen zich toespitsen op de medische en verpleegkundige
behandeling van uw kind. U kan wel steeds rekenen op de hulp van de
verpleegkundigen.
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Voorzieningen
In de kamer
Naast het bed van uw kind staat een uitschuifbaar bed.
Bedlinnen kan u verkrijgen bij de verpleegkundigen.
In de ouderkamer
De ouderkamer bestaat uit een keuken met een zitplaats.
In deze ruimte is een microgolfoven voorzien voor algemeen gebruik.
Wij verzoeken u om de microgolfoven steeds proper achter te laten na
gebruik.
Er is ook een koelkast voor algemeen gebruik. Indien u gebruik wenst
te maken van de koelkast moet u de producten voorzien van
kamernummer en datum.
Als ouder mag u te allen tijde koffie/thee nemen.

Afspraken in verband met orde en netheid
Houd de kamer net. Gelieve uw afval niet te laten rondslingeren en
deze in de afvalemmer te deponeren. Deze worden dagelijks in de
ochtend geledigd.
Laat geen gerief op de grond achter, de verpleegkundigen moeten vlot
bij het bed en de verzorgingstafel kunnen.
Houd de tafel proper, zodat er plaats is voor de maaltijdplateaus.
Haal de lakens van uw uitschuifbaar bed af op de dag dat uw kind terug
naar huis mag.
Voor de goede werking van de afdeling en voor de rust en privacy van
de andere kinderen, vragen wij u om tijdens de rustmomenten de gang
van de afdeling alleen te gebruiken voor de noodzakelijke doorgang.
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Wat kost uw verblijf?
Het overnachten bij uw kind kost u €15,80/nacht (inclusief ontbijt).
Andere maaltijden zijn niet inbegrepen, maar u kan deze apart
aanvragen.
Een middagmaal kost €9,50 en een avondmaal €6,50.
Voor extra informatie rond verblijfskosten, kan u steeds terecht bij de
patiëntenadministratie.

Informatie
Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij de verpleegkundigen.
Aarzel niet om hen aan te spreken.

Het ganse team van de kinderafdeling wenst u een aangenaam
verblijf en dankt u voor de samenwerking.
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Contactgegevens
De kinderafdeling is te bereiken op het nummer: 059 55 52 48.
Hoofdverpleegkundige: Mevr. A. Marinus
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