Afdeling

Kinderdagbehandeling
De Kinderdagbehandeling is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 18 jaar, die kort opgenomen
moeten worden in het ziekenhuis. Dit kan zijn voor een onderzoek, behandeling of kleine
operatie.
Mocht uw kind onverwachts toch langer moeten blijven dan de geplande dagopname, dan dragen we de zorg over aan de
Kinderafdeling (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderafdeling-a6-zuid).

Gouden Smiley
De Kinderdagbehandeling en de Kinderafdeling 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 26
Bezoektijden: ouders zijn de hele dag welkom

Over de verpleegafdeling
Alle belangrijke informatie op een rij

Wie werken hier?
Maak kennis met ons team

Wie werken hier?
Op de Kinderdagbehandeling werken kinderverpleegkundigen. Zij zorgen, samen met u, voor uw kind gedurende de opname.

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

Verblijf op de afdeling
Het is belangrijk voor ouders/verzorgers om betrokken te zijn bij de behandeling, zodat ze na thuiskomst beter in staat zijn hun pas
geopereerde/behandelde kind te verzorgen. U mag als ouder of verzorger de hele dag bij uw kind blijven. Over het verloop van de dag
in het ziekenhuis, wordt u door de kinderverpleegkundige geïnformeerd. Deze vertelt u hoe lang de operatie of de ingreep gaat duren.

Betrokken afdelingen
Kinderafdeling A6 Zuid (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderafdeling-a6-zuid)
Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kindergeneeskunde)

Meer informatie
Opnameboekje: opname Kinderdagbehandeling vanwege een onderzoek (https://www.jbz.nl/patienteninformatie/kin-033)
Alle praktische informatie over de opname van uw kind op een rij
Opnameboekje: opname Kinderdagbehandeling vanwege een operatie (https://www.jbz.nl/patienteninformatie/kin-032)
Alle praktische informatie over de opname van uw kind op een rij
Kinderen op de operatiekamer (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-het-jbz-bij-kinderen)
Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.
Kinderwebsite (https://www.halloziekenhuis.nl/)
Bereid uw kind voor op een bezoek aan het ziekenhuis.
Gouden smiley (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gouden-smiley-kindergeneeskunde)
De kinderafdeling heeft een gouden smiley gekregen van Stichting Kind en Ziekenhuis.
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