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Uw kind is opgenomen op de afdeling kindergeneeskunde.
Om de veiligheid van uzelf en uw kind te verhogen en de kans
op vallen binnen het ziekenhuis te beperken, willen wij u graag
enkele belangrijke tips meegeven.
Help uw kind te wennen aan de ziekenhuisomgeving:
•

Begeleid uw kind naar het toilet of de badkamer. Dat is
zeker nodig als uw kind een infuus of maagsonde heeft, als
het onder invloed is van medicatie of na een narcose of
sedatie. Laat uw kind nooit alleen douchen.

•

Verwittig de verpleegkundige wanneer u uw kind alleen in
de kamer laat of wanneer u de afdeling (al is het maar
even) verlaat.

•

Sluit bij baby’s en kleine kinderen de onrusthekken van het
bedje tot boven.
Laat uw kind nooit mee in het logeerbed slapen. Hij/zij kan
hier immers makkelijk uitvallen of zich ergens aan stoten.

•

Laat uw kind nooit alleen achter op het verzorgingskussen.

•

Houd contact met uw baby wanneer de hekken van het
kinderbedje naar beneden zijn of wanneer u uw kind
verschoont op het verzorgingskussen.

•

Zit uw kindje in een kinderstoel, buggy of Maxi-Cosi, maak
het dan vast en laat hem/haar niet alleen achter.

•

Pas op wanneer de vloer nat is: verwittig zo nodig de
verpleegkundige om te helpen.

• Zorg voor aangepaste schoenen of voor pantoffels met
een anti-slipzool. Laat uw kind niet op de kousen
rondlopen.
• Laat uw kind niet onbewaakt spelen in de gang.
• Heeft uw kind een infuus of monitor, zorg er dan voor dat
de kabels geen risico geven tot vallen. Laat uw kind nooit
alleen met de infuusstaander rondrijden.

Mocht u nog vragen hebben rond valpreventie of is uw kind
minder mobiel, aarzel dan niet om de verpleegkundigen op
de afdeling aan te spreken.
Veiligheid is één van onze prioriteiten. Bedankt om ons
daarbij te helpen!
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