BEZOEKUREN VOLWASSENEN

Voor meer info raadpleeg:

Dagelijks op vaste tijdstippen

Ann De Schryver

om de rust van de patiënt te

Hoofdverpleegkundige intensieve zorgen

waarborgen. Het bezoek is beperkt

BEGELEIDING VAN
KINDEREN OP
INTENSIEV E Z ORGEN

T 055 33 63 00

tot maximaal 2 personen.

E hoofdverpleegkundige.iz@azoudenaarde.be
-Informatie voor
de familie van de patiënt-

11u-11u30
15u-15u30

Indien u vragen heeft, kan u steeds
terecht bij het verplegend personeel.
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19u-19u30

Geachte heer, mevrouw,

TIPS
-

Maak een afspraak met de afdeling IZ
voor u kinderen mee op bezoek neemt.

-

Breng een kind alleen mee wanneer
het dit zelf wil.

welkom op de afdeling Intensieve Zorgen.
Vaak wordt gevraagd of kinderen op bezoek
mogen komen op een afdeling Intensieve
Zorgen. In deze brochure vindt u alle
informatie hierover terug.

Specifieke apparatuur

-

Wanneer de toestand of het voorkomen van
de patiënt nadelige gevolgen zou kunnen
hebben op de beleving van de ziekte door
het kind, kan de verpleegkundige en/of arts
het bezoek van kinderen weigeren.
De informatie die u aan uw kind geeft, is
afhankelijk van de maturiteit en de
persoonlijkheid van uw kind. Het is daarom
wenselijk dat een volwassene het kind
begeleidt op de afdeling.

-

Laat de kinderen een tekening maken
als ze dat willen, of een brief schrijven
om af te geven.

-

Vertel de kinderen wat ze mogen doen
tijdens het bezoek (de patiënt
aanraken, praten,…).

-

Vertel de kinderen, op hun niveau,
altijd de waarheid.

-

Kinderen dienen tijdens het bezoek
steeds vergezeld te worden door een
volwassene.

-

Hou het bezoek kort.

-

Tijdens het bezoek kan u steeds
begeleiding of ondersteuning krijgen
van de verantwoordelijke verpleegkundige.

-

Begeleiding na het bezoek: laat de
kinderen hun gevoelens uiten. Een
gesprek na het bezoek is belangrijk!

Als ouder is het belangrijk om uw kind
voor te bereiden op het bezoek.

Kinderen worden toegelaten op afspraak.
Een afspraak maken is mogelijk telefonisch,
na direct overleg met de verantwoordelijke
(hoofd)verpleegkundige of in overleg met de
arts op de afdeling IZ.

Alle toestellen maken bepaalde geluiden.
Eventuele alarmen kunnen banaal zijn en
worden opgevangen door de verpleegkundigen.

De omgeving
“We gaan naar het ziekenhuis, met de lift naar
de derde verdieping. Mama/papa/ opa/oma
ligt alleen op een kamer in een hoog bed, met
een nachthemdje aan. Hij/zij heeft een infuus,
dat is een leiding waar vocht uit een zak of
flesje dat aan een paal hangt in zijn/haar
lichaam druppelt. Het zit vast met een
pleister.”

Het familielid
-

Is hij/zij uiterlijk veel veranderd?
Kan hij/zij spreken, bewegen, ogen
openen?
Wordt hij/zij kunstmatig beademd?
“Een machine helpt mama/papa/
opa/oma ademen, door het buisje dat
je ziet aan de keel.”

