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Infectierisico
Kinderen die op de afdeling intensieve zorgen zijn 
opgenomen, hebben vaak een infectie en kunnen 
een risico betekenen voor de bezoeker (vooral 
voor baby’s of zwangere vrouwen).

De kinderen zelf zijn ook veel vatbaarder voor 
nieuwe infecties.

Heeft u of iemand die uw kind bezoekt een 
infectie, dan kan dat verstrekkende gevolgen 
hebben voor uw kind. Breng de verantwoordelijke 
verpleegkundige op de hoogte zodat de 
noodzakelijke maatregelen kunnen worden 
genomen om uw kind te beschermen
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Beste ouders, 

jullie kind is opgenomen op IZ .

Voor hem/haar is het hele gebeuren heel onbe-
kend en beangstigend. 

De veilige aanwezigheid van één of beide ouders 
kan rust brengen. Daarom is continu bezoek van 
de ouders dan ook toegestaan.

Ook voor jullie is de opname van je kind op IZ 
stresserend en vermoeiend. Het is daarom belang-
rijk dat je je eigen nachtrust tracht te bewaren en 
af en toe op adem komt buiten het ziekenhuis

Een kind op IZ is meestal nog niet toe aan spel,

drukte, tv…

Het hecht zich wel aan een voor hem/haar 
veilig herkenbaar kader.

De geliefkoosde knuffel, het gekende dekentje 
of kussentje, de troostende fopspeen, een 
foto of tekening, het herkenbare liedje, de 
warme hand van mama en papa, maken alles 
geruststellender.

Als jouw kind wakker is, is het wel belangrijk 
om het in eenvoudige woorden te vertellen 
waar het is en waarom het hier is.

Tracht jouw kind ook uit te leggen waarom 
de klevertjes, draadjes en buisjes die het 
hem haar lastig maken nodig zijn. De 
verpleegkundige kan u hierbij helpen.

Vertel jouw kind eerlijk wanneer er een 
onderzoek, iets onaangenaams of pijnlijks 
gebeuren zal.

Vertrek ook niet zonder jouw kind in te lichten.

Voor bijkomende emotionele ondersteuning

kan, indien nodig, een beroep gedaan worden 
op een kinderpsychologe..

Broers en zussen
Het is belangrijk dat ook broers en zussen, 
ongeacht de leeftijd, voldoende geïnformeerd 
worden en hun broer of zus kunnen bezoeken 
als ze dat willen. Vraag ons daarover gerust om 
advies.

Een bezoek met broer of zus regelt u altijd in 
samenspraak met de verpleegkundige. Op die 
manier kunnen we uw kind(eren) de nodige 
aandacht en begeleiding geven.

Hou het bezoek altijd kort.


