Denk er tijdig aan om een nieuwe afspraak te
maken. Daarvoor kunt u terecht bij de deskmedewerkster.

In het dagziekenhuis gebeuren behandelingen,
onderzoeken en testen waarvoor hospitalisatie
niet nodig is.
Het gaat over:
✿ behandelingen met medicatie via een infuus
✿ onderzoeken waarbij een infuus nodig is om
contraststof of slaapmiddel toe te dienen
✿ diagnostische testen waarvoor verschillende
bloedafnames nodig zijn.

Moet mijn kind nuchter zijn?
Voor sommige onderzoeken, bij narcose en sedatie is het belangrijk dat uw kind nuchter blijft.
De voorschriften over nuchter zijn moet u strikt
volgen. Anders kan het onderzoek niet doorgaan.
Is het mogelijk dat mijn kind moet overnachten?
Soms beslist de arts dat uw kind beter een nacht
in observatie blijft. Een overnachting wordt in elk
geval vooraf met de ouders besproken.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst kindergeneeskunde in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op
www.uzleuven.be/brochure/701027.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u
bezorgen via communicatie@uzleuven.be.
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Dagziekenhuis
kindergeneeskunde
I n f o r m a t i e vo o r p a t i ë n t e n

Welkom in het dagziekenhuis kindergeneeskunde
van UZ Leuven.

Wie mag er meekomen naar
de afspraak?

Het dagziekenhuis bevindt zich op campus Gasthuisberg, Herestraat 49.

Om de rust en privacy te garanderen, zijn
er maximaal 2 begeleiders per patiënt toegelaten. Dat betekent dat het jammer genoeg niet mogelijk is om broertjes, zusjes of vriendjes mee te brengen.

Om naar het dagziekenhuis te gaan volgt u vanuit
de centrale ontvangsthal de rode pijl, 2e verdieping.

Openingsuren:
Telefoon: 		

7 tot 18 uur
016 34 31 41

Hoofdverpleegkundige:
Kris Van Buggenhout
Adjunct-hoofdverpleegkundigen:
Imelda Hamels en Sophie Roelens

REGELS EN AFSPRAKEN
Wat moet ik weten over de afspraak van
mijn kind?
✿ Het uur op de afsprakenbrief is het uur waarop
uw kind verwacht wordt in het dagziekenhuis.
Reken zeker op 30 minuten verloop tussen aankomst in de centrale ontvangsthal en aankomst
in het dagziekenhuis.
✿ Is uw kind op de dag van opname ziek of heeft
het koorts? Laat het vooraf telefonisch weten
via tel. 016 34 31 41.
✿ Om een afspraak te verplaatsen, contacteert u de
opnamedienst tussen 8 en
16.30 uur via tel. 016 34 31 86.

HOE VERLOOPT EEN DAG IN
HET DAGZIEKENHUIS?

Met welke regels moet ik in het dagziekenhuis rekening houden?

U schrijft eerst uw kind in in de centrale ontvangsthal.
Daarna komt u naar het dagziekenhuis. Bij een chronische aandoening is inschrijving in de ontvangsthal
niet nodig: u kunt rechtstreeks naar het dagziekenhuis komen. De inschrijving gebeurt daar. Vraag in het
dagziekenhuis of uw kind onder deze regeling valt.

✪ We vragen om de rust in het dagziekenhuis te
bewaren.

Het dagziekenhuis heeft geen privékamers, alleen
zaalplaatsen. Er zijn wel enkele isolatiekamers, bedoeld voor kinderen met specifieke medische noden.

✪ Berg persoonlijke en waardevolle spullen op.
Er is een afsluitbaar kastje naast de zetel of het
bed dat aan uw kind is toegewezen.

Uw kind krijgt een armbandje met naam en geboortedatum. Dat houdt het de hele dag aan. Bij
het ontslag zal het armbandje worden verwijderd.

✪ Voor de veiligheid van de allerkleinsten vragen
we om de spijlen en bedsponden op de hoogste
stand te zetten, ook bij een korte afwezigheid.

Het is mogelijk dat uw kind later wordt behandeld dan een ander kind dat op een later tijdstip is
toegekomen. De volgorde van behandeling hangt
van diverse factoren af, onder andere van het tijdstip waarop het onderzoek is gepland.

✪ Het is niet toegestaan om het dagziekenhuis te
verlaten met lopende infuustherapieën. Tussen
de onderzoeken door kan dat eventueel wel,
maar alleen na overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.
✪ In de patiëntenkeuken kunt u terecht voor een
drankje, soep of broodmaaltijd voor uw kind. In
de cafetaria van het ziekenhuis kunt u warme
maaltijden verkrijgen en verbruiken.
✪ Zorg voor orde in de keuken en rond de zetel
of het bed. Ruim borden, bestek en flesjes op na
gebruik.
✪ We vragen om bij ontslag de lakens in de linnenzak te doen.

Uw kind krijgt een verpleegkundige toegewezen.
Die kent bij aankomst een zetel of bed toe en
staat in voor de totale zorg. Hij of zij is de hele dag
uw aanspreekpunt.
De clinical support manager voert het lichamelijk
onderzoek uit en bespreekt met u en uw kind de
medische voorgeschiedenis (anamnese).
In samenspraak met de superviserende arts
leiden de toegewezen verpleegkundige en clinical
support manager alles in goede banen.
In het dagziekenhuis is er een speel- en knutselruimte, ‘Chateau Flamingo’. De spelbegeleiding
zorgt er voor leuke en ontspannende momenten.
Eten en drinken is er niet toegelaten.

