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Vragen?

Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u 
steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen 
u graag verder.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.
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Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70 

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11



Wie kan overnachten?

Om praktische redenen mag er slechts 1 meerderjarige 
persoon per nacht bijslapen.

(Wanneer u zelf ziek bent, is het aangeraden uzelf goed 
te verzorgen en een andere persoon bij uw kind te laten 
slapen.)

We vragen om uw bed ’s avonds zelf op te maken, 
de lakens hiervoor worden u aangeboden bij opname. 
‘s Morgens dient u de lakens terug af te halen en het 
bed toe te klappen.

Voor de veiligheid en een goede observatie van de 
verpleegkundigen moet het kind in het voor haar / hem 
voorziene bedje slapen.

Verzorging van het kind

Het kind stelt een groot vertrouwen in u als ouder, 
u mag dan ook gerust bepaalde zorgen van uw kind 
zelf toedienen zoals wassen, verluieren, temperatuur 
nemen, aërosol toedienen,…

We helpen u graag wanneer u hulp nodig heeft bij het 
uitvoeren van deze zorgen.

Indien u tijdens de verzorging bepaalde zaken 
observeert, gelieve dit te melden aan het verplegend 
personeel.

Controles van het kind door de verpleegkundige zijn 
noodzakelijk voor een goede observatie ( ook ’s nachts ). 
(Bijgevolg is het mogelijk dat uw nachtrust hierdoor 
verstoord wordt.) Medicatie en verzorging worden op 
de voorziene tijdstippen gegeven.

Maaltijden

De maaltijden worden in de kamer opgediend als volgt:

7.30u    ONTBIJT

11.15u  MIDDAGMAAL 

14.45u  VIERUURTJE

17.15u   AVONDMAAL 

Voor de bijslapende persoon kunnen standaardmaaltijden 
1 dag op voorhand besteld worden.

Gelieve uw plateau +/- 30 min na het opdienen terug 
in de eetkar te plaatsen.

Omwille van hygiënische redenen mogen er geen 
plateaus op de kamer achterblijven.

Pediatrie: Rooming-in

Beste ouders,

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling pediatrie. 
U hebt de mogelijkheid om bij uw kind te overnachten.
Om dit vlot te laten verlopen hebben we enkele 
afspraken samengevat in deze brochure.

Indien u de rooming-in wenst stop te zetten, gelieve dit 
dan ook te melden aan de verpleegkundigen.

Kamerkeuze

De mogelijkheden bij de kamerkeuze worden uitgelegd 
door de kinderarts en/of aan de dienst ‘inschrijvingen’.
Het kan gebeuren dat we uw kamerkeuze niet kunnen 
aanbieden, bv. door drukke bezetting. (Een eventueel 
doorschuiven naar de gewenste kamer gebeurt volgens 
de volgorde van inschrijven.)


