
Welkom op de kinderafdeling





Beste ouder(s) 

Van harte welkom op de kinderafdeling  
van het Sint-Andriesziekenhuis.

De opname van uw kind op de kinderafdeling is voor u en  
uw gezin een ingrijpende gebeurtenis.

Met deze folder willen wij u graag informeren over de werking  
van onze kinderafdeling. Indien u na het lezen nog vragen hebt,  
stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige.

Wij wensen u en uw kind een aangenaam verblijf toe op  
de kinderafdeling. Zijn er problemen? We horen dit graag van u  
en zullen er alles aan doen om een oplossing te vinden.

Dr. Kristien De Jaeger 
Diensthoofd

Wendy Bouckaert 
Hoofdverpleegkundige



Opname

Bij een opname dient u steeds naar de receptie te gaan om het dossier in orde 
te brengen. Je kan een badge krijgen aan de receptie. Op deze manier kan je de 
afdeling makkelijk betreden en verlaten via het badgesysteem.

Bij opname krijgt uw kind een identificatie-armbandje aan. Als het afvalt 
of u ziet irritatie onder het armbandje, verwittig dan onmiddellijk een 
verpleegkundige om een nieuw aan te brengen.

De identiteit van uw kindje zal regelmatig bevraagd worden. Dit in het belang 
van zijn of haar veiligheid.

Wat brengt u mee?

• Administratieve gegevens

• EID-kaart

• Persoonlijke verzekeringsgegevens 

• Overzicht van de medicatie die uw kind neemt

• Eventueel verwijsbrief of geneeskundige documenten van de huisarts

• Lichte kleding

• Slaapzak

• Knuffel / speelgoed / boekjes

• Fopspeen

• Verzorgingsproducten (zeep, vochtige doekjes, tandpasta, tandenborstel e.a.)

• Handdoeken en washandjes

• Beker / babyfles / eetlepeltje



In de koffer van uw kindje



Naar de kinderafdeling

Een verpleegkundige zal uw kind zijn of haar kamer aanwijzen.

Mogen we vragen om met uw kind steeds op de kamer te blijven?  
Dat omwille van het besmettingsgevaar voor uw kind en andere kinderen.

Tieners mogen pas de afdeling verlaten mits toestemming van de arts.  
Er is de mogelijkheid om afwasbaar speelgoed uit onze speelkamer mee te 
nemen naar de kamer. Er kunnen ook dvd’s, cd’s, spelletjes en speelgoed uit de 
grote witte kast ontleend worden. Vraag dit gerust aan de spelbegeleidster of 
verpleegkundige.

Op de kamer vindt u een ‘Andrieske’.  
Uw kindje mag op dit popje tekenen en 
het nadien meenemen naar huis.

Wanneer er geen besmettingsgevaar 
meer is, mag uw kindje naar hartenlust 
spelen in de speelkamer onder toezicht. 

De speelkamer is elke werkdag open van 07.30 tot 17.30 uur.  
Bij twijfel, vraag aan een verpleegkundige of uw kind in de speelkamer mag.



Rooming-in

Bij opname van uw kind in het ziekenhuis kunt u opteren om in de kamer van 
uw kind te overnachten (= rooming-in). Slechts één ouder of begeleider heeft 
de mogelijkheid om te overnachten. U kunt kiezen tussen enkel een ontbijt 
of alle maaltijden op de kamer. Daarvoor wordt een vergoeding gevraagd. De 
tarieven vindt u op de afdeling.

Rooming-in is geen verplichting. Er staat dag en nacht een verpleegkundige 
klaar om voor uw kind te zorgen en het op te vangen. Alle kamers zijn uitgerust 
met een babyfoonsysteem. Dat wordt pas aangezet als uw kindje alleen is. 
Daarom is het zeer nuttig ons te laten weten wanneer u de kamer verlaat.

Om de dagelijkse gewoonten van het kind 
zo normaal mogelijk te laten verlopen, is het 
aangewezen dat u de dagelijkse verzorging 
zelf op zich neemt (wassen, verversen, 
voeden, temperatuur nemen …). Zo wordt 
de ziekenhuisopname voor uw kind minder 
ingrijpend. Maak hierover gerust afspraken 
met de verpleegkundigen.

Als ouder of begeleider van het kind kunt 
u opteren voor een opname van uw kind 
op een individuele kamer.  Dit heeft tot 
gevolg dat alle betrokken artsen een 
honorariumsupplement (erelonen) mogen aanrekenen van maximum 100 % 
op het wettelijk tarief ongeacht indien er geopteerd wordt voor een rooming-in 
service. Voor meer uitleg over het honorariumsupplement verwijzen we u naar 
de folder ‘honorarium-supplementen’ die ook terug te vinden is op de website 
van het ziekenhuis.



Indeling van de kinderafdeling

De kinderafdeling bestaat uit 13 kamers, waarbij ook de mogelijkheid is tot 
rooming-in. Daarnaast is er een dagzaal.

De medewerkers

Kinderartsen

• Dr. Geert Vanacker

• Dr. Kristien De Jaeger

• Dr. Kristien Evens

• Dr. Joke Persyn

Niet alle kinderen worden behandeld door een kinderarts. Indien u een arts wilt 
spreken, kunt u dit regelen via een verpleegkundige.

Het verpleegkundig team

Hoofdverpleegkundige Wendy en alle kinderverpleegkundigen van  
de kinderafdeling staan altijd voor u en uw kind klaar.



Spel- en vrijetijdsbesteding & psychosociale begeleiding 

Katrien Debouck

De juf komt in de voormiddag langs om de kinderen te 
helpen met hun huiswerk. Ze zorgt voor leuke spelletjes 
en knutselactiviteiten. Verder begeleidt zij kinderen tijdens 
onderzoeken.

Shirley Wouters

Shirley zorgt voor de opvang van zowel ouders als 
kinderen bij de opname en tijdens het verblijf. Daarnaast 
heeft ze een taak als spelbegeleidster. Ze bereidt kinderen 
voor en begeleidt ze naar onderzoeken en operaties.

De ziekenhuisclowns

Op donderdagnamiddag komen onze 
ziekenhuisclowns langs om het verblijf van 
uw kind wat op te vrolijken.



Bezoek, afspraken & tips

Voor ouders gelden geen vaste bezoekuren. Ook ’s nachts kunt u altijd op 
de kinderafdeling terecht, mocht dat nodig zijn. Na 21 uur en voor 7 uur 
kunt u bellen aan de voordeur van het ziekenhuis. Een verpleegkundige zal 
u binnenlaten. Op elk uur van de dag kunt u ons telefonisch bereiken op het 
nummer 051 42 52 70.

Dagindeling

• 07.00 - 08.00 uur Ontbijt
• 08.00 - 11.00 uur Wassen en/of verzorgen
• 11.00 uur  Middagmaal
• 12.00 uur  Middagdutje
• 15.00 uur  Tussendoortje
• 17.30 uur  Avondmaal 

• 19.00 - 22.00 uur Bedtijd

Afspraken

• Op bepaalde tijdstippen van de dag zijn er overlegmomenten waarbij de 
verpleegkundigen het herstel en het welzijn van uw kind bespreken. Bij 
problemen mag u ons gerust storen.

• Gelieve de bedspijlen bij de kleinere kinderen steeds omhoog te doen, zeker 
bij het verlaten van de kamer.

• Op de kamer zijn er kaartjes voorzien die u op de deur kunt hangen 
wanneer uw kindje slaapt en niet gestoord wenst te worden of indien u 
eventjes geen bezoek wilt.

• Indien de infuuspomp een alarmsignaal geeft, gelieve een verpleegkundige 
te verwittigen.

• Gelieve de plateau van de bijslapende ouder zelf in de afruimkar te plaatsen
• De nachtverpleegkundige zorgt voor nachtelijk controle van infuus, 

temperatuur, verversen … Wij begrijpen dat het storen van uw nachtrust 
en die van uw kind niet aangenaam is. Maar het stipt opvolgen van deze 
gegevens is nodig om de behandeling en verzorging verder aan te passen 
en in het belang van een spoedig herstel van uw kind.



Tips

• Tijdens het verblijf is de aanwezigheid van de ouders en het contact met de 
buitenwereld erg belangrijk voor uw kind.

• Vertel steeds aan uw kind en de verpleegkundige wanneer u weggaat en 
wanneer u terugkomt.

• De verpleegkundigen kunnen niet altijd details over de diagnose en 
behandeling van uw kind geven. Raadpleeg daarvoor  
de behandelende arts.

Naar huis

De dokter beslist wanneer uw kind naar huis 
mag. Gelieve te controleren of u alle spullen 
van uw kind weer ingepakt hebt.

Verwittig ook zeker een 
verpleegkundige als u de 
afdeling verlaat.



Contactgegevens

Kinderafdeling

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust aan een arts, 
verpleegkundige of andere zorgverlener. Zij staan u graag te woord.

Of contacteer ons via:

Sint-Andriesziekenhuis (3de verdieping) 
vzw Bruggestraat 84 
8700 Tielt 
T 051 42 52 70

e.vpl@sintandriestielt.be 
www.andrieskes.be 

Afspraken kinderartsen

T  051 42 52 69  

(ma-vr: 08.00-12.00 uur en van 14.00-18.00 met uitzondering van 
woensdagnamiddag van 14.00-16.00)

www.afspraakkinderarts.be

Suggesties
Hebt u suggesties of ideeën zodat wij ons werk beter kunnen doen? Noteer ze 
hier en geef ze af aan een verpleegkundige of stop ze in de ideeënbus bij het 
verlaten van de afdeling.
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Bron: kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis, 14 februari 2019



Verbind elk woord met het juiste toestel.

• Oorkijker

• Pleisters

• Bloeddrukmeter

• Keellampje

• Tongspatel

• Thermometer

• Spuit

• Hartjesluisteraar 
(stethoscoop)

• Infuuspomp



Los jij de woordzoeker helemaal op?



Verbinden en kleuren maar!



Kinderafdeling

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt

T 051 42 51 11 - F  051 42 50 20 
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
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