Tips
•

Breng een kind alleen mee wanneer het dit
zelf wil.

•

Als ouder is het belangrijk om uw kind voor te
bereiden op het bezoek.

•

Laat de kinderen een tekening maken als
ze dat willen, of een brief schrijven om af te
geven. Papier en kleurpotloden kunt u vragen
aan de verpleegkundige.

•

Vertel de kinderen wat ze mogen doen tijdens
het bezoek (de patiënt aanraken, praten…)

•

Uw kind mag niet luidruchtig spelen op de
kamer of afdeling.

•

Laat het bezoek niet te lang duren,
5 tot 10 minuten is voldoende.
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Intensieve zorgen

Doe ik er goed aan mijn kind
mee te brengen naar intensieve
zorgen…?
Geachte heer, mevrouw,
Welkom op de afdeling intensieve zorgen.
Vaak wordt gevraagd of kinderen op bezoek
mogen komen op een afdeling intensieve zorgen.
In deze brochure vindt u alle informatie hierover
terug.

Kinderen worden toegelaten op afspraak

Begeleiding na het bezoek

Een afspraak maken is mogelijk telefonisch,
na direct overleg met de verantwoordelijke
(hoofd)verpleegkundige of in overleg met de
arts op de afdeling IZ.

•

Laat uw kind zijn gevoelens uiten op een
rustige plek. Luister hier aandachtig naar,
zodat u eventuele misverstanden kan
corrigeren. Hierdoor zal uw kind zich ook
begrepen voelen.

•

Indien uw kind niet graag vertelt over wat
hij/zij gezien of gehoord heeft tijdens het
bezoek, kan u hem/haar hier ook over
laten tekenen, knutselen of spelen.

U als ouder beslist of uw kind op bezoek kan
komen.

•

Een gesprek na het bezoek is belangrijk!

De informatie die u aan uw kind geeft,
is afhankelijk van de maturiteit en de
persoonlijkheid van uw kind. Vertel de
kinderen, op hun niveau, altijd de waarheid.

Wanneer komt u beter niet op bezoek
•

Indien uw kind aangeeft niet op bezoek te
willen komen, dringt u best niet aan.
Respecteer zijn/haar keuze.

Leugentjes om bestwil kunnen het vertrouwen
van uw kind schaden. Het is daarom wenselijk
dat een volwassene het kind begeleidt op de
afdeling.

•

Indien uw geliefde er helemaal anders uit
ziet, is het aangeraden het bezoek even uit
te stellen.

•

Indien uw kind het eerder moeilijk had
met het verwerken van een bezoek aan uw
geliefde, is het raadzaam om een nieuw
bezoek uit te stellen.

•

Indien uw kind verkouden/ziek is.

Tijdens het bezoek kan u steeds begeleiding of
ondersteuning krijgen van de verantwoordelijke
verpleegkundige of in nood een beroep doen op
een kinderpsychologe.

Indien mogelijk wordt ook aan de patiënt
gevraagd of hij/zij bezoek wenst van het kind.

