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Informeer het team vooraf dat u kinderen mee op bezoek neemt.
Breng een kind mee wanneer het dit zelf wil.
Kinderen dienen steeds vergezeld te worden door een volwassene.
Vertel het kind vooraf wat het te zien krijgt op onze afdeling (hoe de kamer
eruit ziet, eventueel een beschrijving van de toestellen en het geluid dat
deze maken).
Vertel hoe ziek het familielid is :
Is het familielid nog bewust, aanspreekbaar of wakker ?
Is het familielid erg veranderd, uiterlijke kenmerken?
Vertel de kinderen wat ze mogen doen tijdens het bezoek (zieke aanraken,
praten,…)
Vertel de kinderen, op hun niveau, altijd de waarheid.
Laat de kinderen indien zij dit wensen een tekening of een werkje maken of
laat ze een briefje schrijven om af te geven.
Bereid het kind voor op de mogelijke reactie van de zieke (stil praten,
huilen,…) .
Laat de kinderen hun gevoelens uiten. Luister wanneer ze iets willen
vertellen en antwoord eerlijk op hun vragen.
U biedt kinderen best de mogelijkheid om nadien te praten over het
bezoek.
Dwing een kind nooit om op een bepaalde wijze afscheid te nemen van de
zieke (bijvoorbeeld afscheidskus, hand geven) .
Laat een bezoek met kinderen nooit te lang duren.
Tijdens het bezoek kan u steeds begeleiding of ondersteuning krijgen van
de aanwezige verpleging.
Indien er moeilijkheden zijn, kan er een beroep gedaan worden op de
ziekenhuispsychologen voor begeleiding, ondersteuning of een gesprek.
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Bezoekregeling

U (of uw familielid / naaste) bent momenteel opgenomen op de acute
eenheid beroertezorg (Intensieve Zorgen) omdat uw gezondheidstoestand
een continue opvolging van de verschillende vitale levensfuncties vraagt. Met
deze brochure willen we u beknopt informeren over een aantal specifieke
aspecten van de voor u onbekende Intensieve Zorgen Afdeling. Hebt u na het
lezen van deze brochure nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelende
arts, de hoofdverpleegkundige of aan de verpleegkundigen.

Intensieve zorgen: 13.15 u – 13.45 u / 19.00 u – 19.30 u
Gelieve te wachten in de wachtkamer tot de verpleegkundige u komt roepen.
Om hygiënische redenen vragen wij u de handen te ontsmetten bij het
betreden van de afdeling.
Het bezoek is beperkt tot maximum 2 personen per patiënt.
Steeds aanmelden (bellen) aan de deur buiten de bezoekuren.
Indien een stipte aanvang van het bezoek om organisatorische redenen niet
kan worden gerealiseerd, zal hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening
gehouden worden in de duur van het bezoek.
Kinderen toegelaten onder begeleiding van een volwassene en na overleg
met het verpleegkundig team.
Gelieve de bezoekuren te respecteren en spontaan de dienst te verlaten
zodra de bezoektijd ten einde is.
Om strikt hygiënische redenen op de afdeling mogen geen bloemen of
andere geschenken meegebracht worden.
Bij gehospitaliseerde kinderen op onze afdeling is de bezoekregeling voor de
naaste familie bespreekbaar met het verpleegkundig team.

Voorstelling van de afdeling
Gedurende 24 u zal er elke 2 u parametercontrole gebeuren bij elke patiënt.
Deze controle zal aangepast worden aan de ziektetoestand van de
individuele patiënt.
Het grootste gedeelte van de tijd zal u in bed doorbrengen en van zodra uw
ziektetoestand het toelaat mag u in de zetel zitten. Rondwandelen is op onze
afdeling onmogelijk. Voor uw toiletbezoek bent u aangewezen op een
toiletstoel, bedpan of urinaal.
Indien een patiënt verhuist naar een afdeling, nemen wij telefonisch contact
op met de familie. Deze kan dan meer uitgebreid toiletgerief meebrengen.

Algemene informatie
• Persoonlijke spullen, waardevolle voorwerpen geeft u best met de familie
mee.
• Er is een absoluut rookverbod op onze afdeling.
• Het gebruik van GSM – toestellen is niet toegelaten.

Mee te brengen door familie
• Kam en/of borstel
• Tandenborstel en tandpasta
• Scheergerief
• Deodorant
• Ondergoed
• Pantoffels
• Ev. kamerjas
• Zeep

Belangrijke telefoonnummers
Dag en nacht kan u telefonisch contact opnemen met onze dienst:
Intensieve zorgen: 014/71 22 21 / 014/71 22 22
Laat best één van de familieleden als contactpersoon optreden.
Er is geen telefonisch contact met de patiënt mogelijk.
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