Basisregels en afspraken
op de kinderafdeling E 351
Op de dienst kindergeneeskunde zijn kinderen opgenomen
om verschillende redenen. Om de orde en het overzicht te
behouden en jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken,
zijn er enkele algemene afspraken. Uitzonderingen op deze
afspraken kunnen enkel na toestemming van een verpleegkundige of arts.

 Je mag de afdeling alleen verlaten met toestemming
en onder toezicht van iemand die meerderjarig is. Je
waarschuwt altijd je verantwoordelijke verpleegkundige en noteert dit in het voorziene boekje aan de desk.
Vergeet je QR-code niet bij het verlaten van de afdeling.

 We vragen je om het rustig te houden op de afdeling omdat de andere patiëntjes dat ook nodig hebben. Op de gang
wordt dus niet geroepen, gelopen, luid gepraat …

 Je ouders zijn altijd welkom op de afdeling. We
vragen hen wel om rekening te houden met jouw
dagprogramma.

 Bij voorkeur ontvang je bezoek van familie of vrienden na het
einde van het dagprogramma, tussen 17 en 20 uur. Leeftijds
genootjes zijn altijd begeleid door een van hun ouders.

 Berg je persoonlijke spullen goed op en leg ze niet
in het zicht, want de kamer kan om veiligheidsredenen
niet op slot. Geef daarom je waardevolle zaken die je
niet nodig hebt mee naar huis.

 Zorg voor orde naast je bed en in de kamer!
 Uiterlijk om 21.30 uur moet het stil zijn op
de afdeling. Vanaf dan begint de nachtrust en hoor
je in je bed te liggen. De grote lichten op de kamer
gaan uit en alles wordt opgeborgen, ook je computer
of tablet. Je ouders mogen natuurlijk op de gang in de
zetels gaan zitten om nog wat tv te kijken of te lezen.

 ’s Morgens sta je ten laatste op om 7.45 uur.

met je ouders is afgesproken dat je de maaltijden
en tussendoortjes in de eetzaal neemt, vragen
we je om dat in alle rust te doen. In de eetzaal
gelden natuurlijk ook de nodige regels.

 Tussen de onderzoeken of behandelingen
door ben je heel welkom in de speelzaal. Dat is een
ontspanningsruimte waar het heel gezellig is en waar je je
creativiteit de vrije loop kan laten.

 Tijdens het schooljaar en bij een verblijf van
langer dan één week ga je naar de ziekenhuisschool. Zorg dat je je aan de afspraken houdt
en dat alles netjes klaar staat. Huiswerk maken
hoort er ook bij.
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 We eten om 8.15 uur, 12 uur en 17 uur. Als het

