Jouw opname op de
Kinder- en tienerafdeling
Voor je ligt de folder van de kind en tienerafdeling van het Gelreziekenhuis locatie
Zutphen.
Op dit moment ben je of met spoed opgenomen op de afdeling of is er een datum gepland
waarop je ogenomen zult gaan worden.
Een opname in een ziekenhuis is ingrijpend en spannend.
In deze folder willen we je wat meer over de afdeling vertellen zodat je een beetje weet
wat je kunt verwachten.

Wie zie je?
De Kinder- en tienerafdeling is een onderdeel van Centrum Vrouw en Kind Zutphen en
vind je via route 32.
Behalve de kinderverpleegkundigen, ontmoet je hier ook andere medewerkers:
 Kinderartsen, arts-assistenten (zaalartsen) en verpleegkundig specialisten
 Servicemedewerkers
 Pedagogisch medewerkers
 Medewerkers van de huishoudelijke dienst
 Afdelingssecretaresse
 Laboratorium medewerkers (analisten)

Voorbereiding en opnamegesprek
Bij aankomst op de afdeling heb je een opnamegesprek met een verpleegkundige. Je
krijgt hierin uitleg over de opname/operatie en/of het onderzoek. Natuurlijk kun je alle
vragen stellen die je hebt. En je ouders mogen er ook bij aanwezig zijn
Als voorbereiding op een operatie heb je eerst een gesprek met de anesthesioloog over de
verdoving of narcose.

Faciliteiten
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Boven je bed hangt een tv die je gratis mag gebruiken.
Op de afdeling is een dagverblijf voor tieners met een televisie, tafelvoetbal, boeken
en spelletjes.
Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs.
Op de afdeling mag je een mobiele telefoon gebruiken. Je moet je telefoon wel
volledig uitschakelen als je binnen 1 meter van medische apparatuur komt.
Je mag in het hele ziekenhuis niet roken. Wil je naar buiten om te roken? Dan moet
je hiervoor toestemming vragen aan de arts of verpleegkundige. In overleg kun je dan
eventueel mee met je bezoek.
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Op de ouderkamer staat een automaat waar je ouders koffie en thee kunnen halen.
Hier staat een koelkast waarin meegebracht fruit of drinken (voorzien van naam +
datum) bewaard kunnen worden. Het is niet toegestaan om meegebracht eten van
thuis of je eigen eten (opnieuw) op te warmen op de kinder- en tienerafdeling.

Bezoek
Je ouders/ verzorgers zijn de hele dag welkom.
Er is ‘s middags een rustuur tussen 12.30 uur en 13.30 uur.
Broers, zussen en ander bezoek zijn welkom tussen 15.00 en 19.30 uur. Je mag
maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen.

Informatie en toestemming
Wie beslist er wat het beste voor je is als je ziek bent? De dokter moet jou en je ouders
altijd informatie geven over je ziekte en de mogelijke behandeling. De dokter 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.

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.
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Kennismaken en weer naar huis
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.
In overleg met je behandelend arts wordt bekeken wanneer je naar huis kunt. De controle
afspraak voor de polikliniek maakt de afdelingssecretaresse voor je of jij zelf.

Signaleren kindermishandeling
Iedereen die wordt opgenomen op de Kinderafdeling onderzoeken we volgens de
landelijke richtlijnen op tekenen van kindermishandeling. Alle informatie behandelen we
vertrouwlijk.

Vragen en 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 28 88.
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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