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Jouw opname op de 
Kinder- en 
Tienerafdeling
Voor je ligt de folder van de Kinder- en Tienerafdeling van het Gelre ziekenhuis in 
Zutphen. Op dit moment ben je opgenomen op de afdeling of is er een datum gepland 
waarop je ogenomen zult gaan worden. 

Een opname in het ziekenhuis kan een enorme ervaring zijn die indruk kan maken, 
daarom willen we je in deze folder wat meer over de afdeling vertellen zodat je een 
beetje weet wat je kunt gaan verwachten.

Wie zie je?
De Kinder- en Tienerafdeling is een onderdeel van het Centrum Vrouw en Kind Zutphen 
en vind je via route 32.

Behalve de kinderverpleegkundigen, kun je hier ook andere medewerkers tegenkomen 
zoals:
• Kinderartsen 
• Arts-assistenten van de Kindergeneeskunde (zaalartsen) 
• Pedagogisch medewerkers
• Roomservicemedewerkers
• Medewerkers van de huishoudelijke dienst
• Afdelingssecretaresses
• Kinderfysiotherapeuten
• Kinderpsychologen

Opnamegesprek 
Bij aankomst op de afdeling heb je een opnamegesprek met een verpleegkundige. Je 
krijgt hierin uitleg over de opname. Als je vragen hebt, mag je deze altijd stellen. Ook 
tijdens de opname. Je ouders mogen hier altijd aanwezig zijn, en 1 ouder mag blijven 
slapen. Dit noemen we ‘inroomen’. Je broertjes en/of zusjes mogen dagelijks op bezoek 
komen. Afhankelijk van je opnamereden mag er ook ander bezoek komen, overleg dit 
even met de verpleegkundige die voor je zorgt. 

Lichamelijk onderzoek  
Als je bij ons wordt opgenomen en de behandelend arts is de kinderarts, dan zal de 
kinderarts je lichamelijk onderzoeken. Er wordt bijvoorbeeld naar je longen geluisterd en 
er wordt in je oren gekeken. Bij ieder kind dat bij ons wordt opgenomen wordt bekenen 
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of er signalen zijn van kindermishandeling en/of verwaarlozing. Alle informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. 

Tijdens de opname
De behandelend arts of zaalarts komt dagelijks op de afdeling langs om te kijken hoe het 
gaat. Er wordt dan visite gelopen met de verpleegkundige en er wordt besproken hoe het 
met je gaat. Als je graag met je behandelend arts of zaalarts wilt spreken, geef dit dan 
aan bij de verpleegkundige die voor je zorgt, dan wordt dat voor je geregeld. 

Ontslag
De behandelend arts beslist of je met ontslag kan. Zo nodig krijg je nog controle-
afspraak mee naar huis als je nog een keer terug moet komen bij de behandelend arts op 
de poli. We vragen je ook altijd of je het PWO wilt invullen: het 
patiëntwaarderingonderzoek. We zijn namelijk heel benieuwd hoe je de opname hebt 
ervaren en of er nog dingen zijn die we kunnen verbeteren. Dit kan ook online: 
www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt. De inlogcode is: kind-z. 

Faciliteiten
• Boven je bed hangt een televisie waar je (gratis) gebruik van mag maken. Op de 2-

persoonskamers moet je een koptelefoon gebruiken, deze ligt op je nachtkastje.  
• Op de afdeling is een tienerkamer met een televisie, tafelvoetbal, boeken en 

spelletjes. 
• In overleg met de verpleegkundige mag je gebruik maken van onze VR-bril, Ninendo 

Switch of Playstation.
• Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs. 
• Op de ouderkamer staat een automaat waar je ouders koffie en thee kunnen halen. 

Ze kunnen hier even TV kijken, een boekje lezen of wat drinken. Ook staat hier staat 
ook een koelkast, waarin meegebracht eten of drinken (voorzien van naam + datum) 
bewaard kunnen worden. 

• In de centrale hal van het ziekenhuis is een restaurant waar je ouders of eventueel 
bezoek gebruik van kunnen maken. 

• Het Gelre ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Je mag in het hele ziekenhuis niet 
roken.

Informatie en toestemming
Wie beslist er wat het beste voor je is als je ziek bent? De behandelend arts moet jou en 
je ouders altijd informatie geven over je ziekte en de mogelijke behandeling. De 
behandelend arts mag jou alleen onderzoeken en behandelen als daarvoor toestemming 
is. Wie toestemming mag geven voor onderzoek en behandeling is afhankelijk van jouw 
leeftijd:
• Tot en met 11 jaar: je ouders geven toestemming.
• 12 tot en met 15 jaar: zowel jij als je ouders geven toestemming.
• Vanaf 16 jaar: alleen jij geeft toestemming.

http://www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt
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Inzage in je dossier
Tijdens je verblijf worden de dagelijkse gegevens over jouw medische verzorging door de 
verpleegkundigen genoteerd in het elektronisch verpleegdossier. Als je 12 jaar of ouder 
bent, dan mag je dit lezen. Je kunt je verpleegkundige vragen.
Ben je 16 jaar dan mogen jouw ouders alleen in jouw dosier lezen met jouw 
toestemming. De artsen noteren je medische gegevens in het medisch electronisch 
dossier. Ook dit dossier kun je altijd inzien, alleen moet je dit schriftelijk aanvragen bij 
je behandelend arts.

Second opinion
Als je een belangrijke beslissing moet nemen over je behandeling of als je twijfels hebt 
over de diagnose, kun je behoefte hebben aan een second opinion (tweede mening). Dit 
houdt in dat een andere deskundige dan je eigen zorgverlener het probleem onderzoekt 
en er een uitspraak over doet. De andere deskundige neemt de behandeling niet over! 

Een second opinion kan je ondersteunen bij je keuze voor een bepaalde behandeling. Je 
hebt altijd recht op een second opinion, maar de kosten ervan worden niet altijd vergoed. 
Neem daarom vooraf contact op met je zorgverzekeraar. 

Kennismaken voordat je wordt opgenomen 
Wil je voordat je wordt opgenomen kennis komen maken, dan kan dat. Bel dan van 
tevoren even op wanneer je wilt komen, dan maken wij tijd voor je vrij.

Meer informatie?
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. Het telefoonnummer 
van de Kinder- en Tienerafdeling is: 0575 - 59 2430. 
Algemene informatie over het Gelre ziekenhuis vindt je op: www.gelreziekenhuizen.nl 

Het recht op informatie en inzage in je dossier, en het geven van toestemming is geregeld 
in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wil je meer weten 
over je rechten en plichten als je in het ziekenhuis bent opgenomen, bijvoorbeeld of een 
arts rekening moet houden met jouw mening? Kijk dan op: www.jadokterneedokter.nl 

Deze website is een initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis. Ook zij hebben een 
website met informatie voor jou en je ouders: www.kindenziekenhuis.nl 

Het adres van Stichting Kind en Ziekenhuis is:
• Postbus 197, 3500 AD Utrecht
• Tel: 030 - 291 67 36
• E-mail: info@kindenziekenhuis.nl 
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