Afdeling

Kinderafdeling
De Kinderafdeling is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 18 jaar die opgenomen moeten worden in
het ziekenhuis.
Een ziekenhuisopname is, zowel voor uw kind als voor u, ouders/verzorgers, een ingrijpende gebeurtenis. Samen met u willen wij al
het mogelijke doen om uw kind de zorg te geven die het nodig heeft en te zorgen dat het verblijf op de afdeling prettig verloopt.
Op de Kinderafdeling worden kinderen met allerlei ziekten behandeld. Ook de opnameduur is bij elk kind anders. Het grootste deel van
de opnames is niet gepland. Soms worden kinderen maar een nacht opgenomen, soms blijven kinderen een paar maanden bij ons.
Komt uw kind voor een dagopname? Dan wordt uw kind opgenomen op de Kinderdagbehandeling
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderdagbehandeling).

Gouden Smiley
De Kinderafdeling en de Kinderdagbehandeling doen er alles aan om het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zowel
voor het kind als voor de ouders. Daarom hebben zij een Gouden Smiley
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gouden-smiley-kindergeneeskunde) van de stichting Kind en Ziekenhuis ontvangen.

(073) 553 25 27
Bezoektijden: ouders zijn de hele dag welkom.
Lees hieronder op de pagina meer informatie over bezoek op onze afdeling.

Over deze verpleegafdeling
Alle belangrijke informatie op een rij

Een dag in het ziekenhuis
Wat gebeurt er op de afdeling?
Elke dag is anders.
Hoe een dag precies loopt, weten we niet.
Krijg je een onderzoek?
Of moet je naar een behandeling?
Moet je in bed blijven of mag je eruit?
Hoe jouw dagen er uitzien, kunnen we van tevoren niet zeggen.
Elke dag is anders, maar als het even kan,
doen we het zoals jij gewend bent.

Wat je eet, kies je zelf
Samen met mama of papa kies je wat je wilt eten.
Liever kaas of liever worst op je boterham?
Jij kiest, behalve soms.
Het kan zijn dat je iets niet mag.
Dan kiest de dokter of kiezen jullie samen.

Mama of papa blijft slapen
Naast je bed staat een grote stoel.
Een uitklapstoel.
In 3 tellen is de stoel een bed!
Een kussen, een laken en een deken
en klaar is het bed voor papa of mama.
Slaapt die lekker dicht bij jou.

Tv kijken of een spelletje
Bij je bed hangt een tv.
Niet zomaar een tv,
je kunt er ook spelletjes op spelen.
De tv heeft een lange arm die kan bewegen.

Hij kan naast je bed hangen, maar ook erboven.
Wat jij fijn vindt.

Neem je knuffel mee!
Als je komt, neem dan ook je knuffel mee.
Waar je ook naar toegaat in het ziekenhuis,
je knuffel mag altijd mee.
Ook als je een onderzoek of operatie krijgt.

Mag ik ook mijn kamer versieren?
Bij je bed hangt een slinger met knijpertjes.
Daar kun je van alles aan ophangen.
Een foto van je poes of hond.
Een mooie kaart of een tekening.

Wie zorgt er voor mij?
Dat zijn de verpleegkundigen.
Maar zij niet alleen.
Er zijn nog veel meer mensen die je helpen.
Zo is er iemand die het eten brengt en de kamer opruimt.

Iemand die oefeningen met je doet als dat nodig is.
Iemand die alles over eten weet,
maar ook iemand die spelletjes bedenkt.
En dat zijn er pas een paar.

Onderzoeken
In het ziekenhuis word je vaak onderzocht.
Soms kijken ze alleen of je warm bent.
Soms meten ze je bloeddruk.
Er zijn heel veel onderzoeken.

Bekijk de onderzoeken (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken?afdeling=1560)

Een kast met wielen en eentje zonder
In je kamer zijn natuurlijk ook kasten.
Waar moet je anders
je schone kleren in bewaren?
En je schoenen.
Je tablet, boekje of zakdoek,
ligt op een kastje naast je bed.
Met een laatje voor rommeltjes.
Dat kastje kan rijden.

Spelletjes spelen
Ook al lig je een paar dagen in het ziekenhuis, je hoeft je niet te vervelen.
Op de kinderafdeling is speelgoed
en zijn er spelletjes.
Die mag je ook mee naar je kamer nemen.

Lekker een film kijken

Soms kun je niet uit bed of ben je moe.
Dan is het leuk om een film te kijken.
Die heeft de kinderafdeling ook,
met een dvd-speler erbij. Of met een tablet.
Je mag ook je eigen dvd’s meebrengen.

Spelen op de speelkamer
Als je uit bed mag en uit je kamer,
kun je naar de speelkamer.
Spelen met andere kinderen
of met je papa of mama.

Iedere ochtend van maandag tot vrijdag is er iets leuks te doen.
Je ziet dan ook de andere kinderen die in het ziekenhuis liggen.

TRING! TRING!
Dit knopje is een alarmbel
of liever een alarm-licht.
Je drukt erop
en dan gaat er een lampje branden.
Het brandt buiten op de gang bij jouw deur.

Tegelijk tringt de telefoon van de verpleegkundige.
Zo weten ze dat ze even moet komen.

Wie komt er op bezoek?
Iedereen die je wilt, mag komen.
Je papa of mama mogen er de hele dag zijn.
Je broer of zus, opa en oma
mogen ook altijd komen.
En je vriendjes of vriendinnetjes
die komen als het bezoektijd is.

Hoera, daar is de cliniclown

Elke woensdagochtend komen de cliniclowns.
Dat zijn speciale clowns voor zieke kinderen.
Ze zijn heel gek en maken je aan het lachen.
Maar soms heeft een kind echt geen zin
in een clown.

Dat mag je gewoon zeggen.
Dan komen ze niet bij jou.

Lig ik helemaal alleen?
Je papa of mama mogen
altijd bij je blijven slapen.
Soms ligt er nog een kind op je kamer.
En die papa of mama is er natuurlijk ook.

Hoe moet dat met school?
Als je in het ziekenhuis ligt,
kun je niet naar school.
Als het niet zolang duurt, is dat niet erg.
Moet je wel langer blijven,
dan moeten papa of mama
op school wat gaan regelen.

Wassen en plassen
In het ziekenhuis heb je een wc op je kamer.
En een douche, want wassen moet je overal.
Soms is ie op je kamer
en soms net buiten de deur.

Een lekker warme lamp
In de hoek van de kamer hangt een grote lamp.
Het is een baby-lamp. Deze lamp wordt warm.
Als je er onder ligt, is het net of de zon schijnt.
Lekker warm.
Zo zorgen ze ervoor dat baby’s
het niet koud krijgen als ze verzorgd worden.

In je kamer blijven
Als je snel ziek wordt van andere mensen
of andere mensen worden ziek van jou,
dan moet je apart liggen.
Isolatie heet dat.
Je mag dan echt je kamer niet uit.
Jouw bezoek moet dan ook
speciale kleren aan:
een mondkapje, een schort,
een muts en soms ook handschoenen.

Wie werken hier?
Maak kennis met ons team
Op de Kinderafdeling werken verschillende deskundigen. De kinderverpleegkundige zorgt dagelijks voor uw kind. De pedagogisch
hulpverlener is betrokken bij kinderen waar een pedagogische hulpvraag op de voorgrond ligt of die tijdens de opname ontstaat. Dit
zijn huil-, slaap-, eet-, gedrags-, poep- en plasproblemen. Daarnaast zijn zij betrokken bij chronisch zieke kinderen en bij kinderen
waar sprake is van angst in de medische setting. Naast deze zorgverleners zien u en uw kind de kinderarts/arts-assitenten of de
behandelend arts van het specialisme waarvoor uw kind is opgenomen. Bijvoorbeeld de arts vanuit Orthopedie, keel-, Neus- en
oorheelkunde, of Urologie.
Bij de behandeling van uw kind kunnen ook andere zorgverleners betrokken zijn zoals u de fysiotherapeut, logopedist, diëtiste,
maatschappelijk werker, lactatiekundige of psycholoog. Wekelijks wordt onze afdeling bezocht door de Cliniclowns.
De servicemedewerkers zorgen voor eten en drinken van de kinderen op de afdeling en wanneer u dat wenst voor de ouders (tegen
betaling). Daarnaast werken er nog huishoudelijk medewerkers, een afdelingssecretaresse, coördinerend medewerkers en het
unithoofd. Op de afdeling werken ook studenten van de opleiding tot (kinder)verpleegkundige of tot medisch pedagogisch zorgverlener.
Zij worden altijd begeleidt door een gediplomeerd kinderverpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener.

Voor wie is deze afdeling?
U kunt op de Kinderafdeling terecht als…
Op de Kinderafdeling liggen kinderen van 0 t/m 18 jaar. Er liggen kinderen met vaak voorkomende ziekten en kinderen met zeer
zeldzame aandoeningen. Wanneer de kinderartsen (of andere specialisten) het nodig vinden, worden kinderen overgeplaatst naar
specialistische afdelingen van academische ziekenhuizen of andere instellingen.

Shared Care 'samen zorgen voor kinderen met kanker'
Als één van de Shared Care Ziekenhuizen, delen we de zorg voor kinderen met kanker met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.
In dit grootste kinderkankercentrum van Europa is alle expertise rondom kanker geconcentreerd. Daar starten alle Nederlandse
kinderen hun behandeling. Zodra het mogelijk is, vervolgen de kinderen de behandeling in een ziekenhuis dichtbij huis. Dit is belangrijk
zodat het 'gewone' leven van de kinderen zoveel mogelijk door kan gaan.
Om kinderen al een beetje een vertrouwd gevoel te geven, hebben we een introductiefilm gemaakt. Zo kunnen kinderen, voordat de
vervolgbehandeling start, alvast kennismaken met ons ziekenhuis en ons team. De film is te bekijken op Hallo Ziekenhuis!
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/halloziekenhuis)

Verblijf op de afdeling
Hoe verloopt een verblijf op de afdeling?

Verblijf op de afdeling
Naast de pedagogische hulpvragen richten de pedagogisch hulpverleners zich ook op de ontwikkeling en ontspanning van uw kind
gedurende de opname. Op de afdeling is er een speel- en tienerkamer aanwezig waar kinderen gebruik van mogen maken. In overleg
met de verpleegkundige kan dit soms ook als uw kind in bed ligt of in de rolstoel zit. Natuurlijk mag er ook altijd speelgoed
meegenomen worden naar de eigen kamer. Het is prettig en vertrouwd voor uw kind om een eigen knuffel of lapje van thuis bij zich
te hebben. Brengt u dit gerust mee.

Rooming-in
Als ouder blijven slapen bij uw kind

Rooming-in
Voor een kind is een opname in het ziekenhuis een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom prettig voor uw kind, als er een ouder
aanwezig kan zijn. Daarom bieden wij u als ouder(s) de mogelijkheid om bij uw kind te blijven slapen. Dit noemen we rooming-in
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/rooming-op-de-kinderafdeling).

Artsenvisite
Hoe gaat het met uw kind?

Artsenvisite
Van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur bespreken de arts-assistent en de verpleegkundige de omstandigheden van uw
kind. Hierna komt de arts-assistent bij u en uw kind langs en kunt u vragen stellen. Voor andere specialismen zijn de tijden anders.
Vraag de verpleegkundige naar deze tijden.

Op bezoek
Rust op de afdeling

Op bezoek
Momenteel mogen er, buiten de ouders, per dag 2 bezoekers komen. Zij zijn welkom tot 20.00 uur. Het is niet de bedoeling dat u met
uw kind de afdeling verlaat. Wilt u dit wel, vraag dan toestemming aan de arts.
Kinderen die kortgeleden in contact zijn geweest met een kinderziekte mogen niet op de afdeling komen.
Bent u (of een andere bezoeker) ziek? Overlegt u dan eerst met de verpleegkundige of bezoek mogelijk is, om eventuele besmetting te
voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld bij koorts, verkoudheid, diarree, koortslip.

Weer thuis
Tips en adviezen

Weer thuis
Voor uw kind is een opname in het ziekenhuis een hele ervaring. Deze ervaring kan (tijdelijk) van invloed zijn op het gedrag, de
ontwikkeling en emoties van uw kind. Eigenlijk is dit een hele normale reactie die meestal spontaan weer herstelt. Elk kind verwerkt
een opname op zijn/haar eigen manier maar dat heeft vaak wel even de tijd nodig. Geef uw kind vooral de ruimte om dingen een
plekje te geven. Blijft uw kind toch problemen houden, dan kunt u dit aangeven bij de kinderarts. De kinderarts kan u verwijzen naar
het pedagogisch team. U kunt voor informatie en advies ook contact opnemen met de Stichting Kind en Ziekenhuis
(https://www.kindenziekenhuis.nl/).

Boeken
Wij wijzen u graag nog op leuke boekjes die kunnen helpen bij de verwerking van de ziekenhuisopname. Ze zijn in de boekhandel te
koop of bij de bibliotheek te leen.
Nijntje naar het ziekenhuis, Dick Bruna
Jaap Aap in het ziekenhuis, Margreet van Bergen
Voor het eerst naar het ziekenhuis, Cartwright, van Reemst
Dribbels bezoek aan het ziekenhuis, Eric Hill
In het ziekenhuis, Betty Sluyzer/ Sandra Klaassen
De operatie van kleine olifant, José Boone
Een bed op wieltjes, Vivian den Hollander
Ik maak je weer beter, zei Beer, Janosch
Karel in het ziekenhuis, Liesbeth Slegers
serie De Ziekenhuisboeg, Christine Kliphuis; o.a.;
Het been van Heleen (beenbreuk)
De darm van Harm (blinde darmontsteking)

Praktische tips
Wat neemt u mee voor uw kind?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie
Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee-kinderen) over
wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ voor kinderen
Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ

(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wie-kan-mijnjbz-gebruiken). Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een
machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging (http://www.mijnjbz.nl/machtiging).

Betrokken afdelingen
Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde)

Meer informatie
Opnameboekje: opname Kinderafdeling vanwege een operatie (https://www.jbz.nl/patienteninformatie/kin-034)
Alle praktische informatie over de opname van uw kind op een rij
Gouden smiley (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gouden-smiley-kindergeneeskunde)
De kinderafdeling heeft een gouden smiley gekregen van Stichting Kind en Ziekenhuis.
Kinderwebsite (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/halloziekenhuis)
Bereid uw kind voor op een bezoek aan het ziekenhuis.
Gedrag van peuters (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gedrag-van-peuters-na-een-ziekenhuisopname)
Wat voor gedrag kan uw peuter laten zien na een ziekenhuisopname.
Multidisciplinair overleg (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/multidisciplinair-overleg-mdo-a6-zuid-kinderafdeling)
Wat gebeurt er bij een multidisciplinair overleg?
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