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Opvang van uw kind na 
een ziekenhuisopname
Uw kind is opgenomen geweest op afdeling Kind en Jeugd van Gelre ziekenhuizen 
Zutphen. Een ziekenhuisopname kan voor een kind een enorme ervaring zijn die indruk 
heeft gemaakt. Het kan zijn dat uw kind daarom ander gedrag laat zien dan dat u 
gewend bent. Dit kan bij elk kind verschillend zijn. Als ouder/opvoeder is het fijn te 
weten dat veel gedrag normaal is naar aanleiding van deze ervaring en dit na een tijd 
ook uitdooft. Deze folder biedt u informatie over mogelijke reacties van uw kind en hoe u 
daarmee om kunt gaan.

Mogelijke reacties van uw kind
• Uw kind kan aanhankelijker zijn dan anders en zoekt veel nabijheid op, hierbij is 

zichtbaar dat het kind de veiligheid en het vertrouwen van u opzoekt en het 
loslaten en alleen zijn minder prettig vindt.

• Uw kind kan zich kortdurend wat jonger gedragen. Door weer te gaan duimen, 
jonger te praten of moeite te hebben met zindelijkheid. Hierbij is zichtbaar dat het 
tijdelijk terugvalt in een ontwikkelingstaak die eerder al volbracht was.

• Uw kind kan allerlei emoties laten zien zoals boosheid, angst, verdriet maar ook 
prikkelbaar of in zichzelf gekeerd zijn. Hierbij komen opgekropte emoties naar 
voren die geuit mogen worden waardoor ze een plek kunnen krijgen. Zoals niet 
helemaal begrijpen wat hem overkomen is of dat het nogmaals kan gebeuren. 

• Het kan zijn dat uw kind minder makkelijk in slaap komt, niet naar bed wil of in 
de nacht vaker wakker wordt met angstige dromen. Uw kind is bezig met het 
verwerken van de gebeurtenis en het loslaten wat het kind “overkomen” is. 

• Uw kind kan sterk de regie willen pakken en bepalen wat er gaat gebeuren. Dit 
kan zich uiten in dat het kind de controle graag pakt door bijvoorbeeld minder 
goed te eten en hierin te bepalen. Uw kind heeft eerder mogelijk minder controle 
ervaren waardoor deze dit nu juist graag opzoekt.

• Uw kind wil wellicht niet met vriendjes en vriendinnetjes spelen of kan meer ruzie 
maken. Uw kind is zo met zichzelf bezig dat het minder oog kan hebben voor de 
ander en dit kan een opgave zijn.

• Uw kind laat merken niet meer naar alles toe te willen gaan zoals naar school en 
is sneller afgeleid waardoor het kind zich minder goed kan concentreren. Het gaat 
liever de confrontatie uit de weg en blijft het liefst in de vertrouwde omgeving. 

• Uw kind kan op onverwachte momenten terugdenken aan de ervaring of even mee 
bezig zijn, anderzijds kan het kind ook snel weer met iets anders bezig zijn.

• Het kan zijn dat kinderen zich graag ‘groot’ willen voelen en zich zo gaan 
gedragen.

Het verschilt per kind of deze reacties direct na de ziekenhuisopname optreden, pas later 
of niet naar voren komen. Als deze reacties optreden ziet u deze in eigen veilige 
omgeving zoals thuis mogelijk naar voren komen bij uw kind. De meeste reacties 
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verdwijnen vanzelf of worden minder als u probeert uw kind een gevoel van veiligheid 
terug te geven. Kijk voor meer informatie over reacties na een ziekenhuisopname eens op 
www.nahetziekenhuis.nl

Mogelijke reacties van de ouder/opvoeder
Als ouder bent u er voor het kind en bent u nauw betrokken bij de opname. Wanneer uw 
kind opgenomen is, is het logisch dat er ook bij u emoties komen kijken. Het zien dat uw 
kind zich oncomfortabel voelt niet weten wat er gaat gebeuren, in aanraking komen met 
onbekende apparatuur en het zien van andere zieke kinderen kunnen verschillende 
emoties oproepen. U kan veel vragen hebben en nadenken over deze ervaring. 

• U kunt angstig zijn, snel van streek raken of prikkelbaar zijn 
• U kunt zich machteloos voelen of juist overmatig waakzaam zijn 
• U wilt constant bij uw kind blijven 
• U kunt moeite hebben met eten, slapen of concentreren 
• U kunt bezorgd of voorzichtiger zijn met uw kind dan anders 

Om hiermee om te gaan is het belangrijk dat u er voor uzelf bent en voor uzelf blijft 
zorgen. De tijd neemt voor ontspanning. Kijk wie u hierbij kan helpen en zoek 
ondersteuning in uw omgeving of een professional. Daarbij heeft het kind uw vertrouwen 
nodig. Het besef kan pas komen als alles achter de rug is. Het kan fijn zijn om met 
anderen deze ervaringen te delen.

Enkele adviezen
• Geef uw kind gerichte aandacht, maar stel wel duidelijke grenzen. Structuur en 

voorspelbaarheid helpen het kind hierbij.
• Beperk het onverwacht weggaan en als dit zo is bereid u waar mogelijk voor. Het 

kan zijn dan uw kind het liefst wat meer thuis is waarbij bezoek even minder 
handig is.

• Uw kind vind het fijn als u in de buurt bent. Laat de deur open als u de kamer uit 
gaat en blijf rustig met uw kind praten, zodat het uw stem blijft horen. 

• Gezamenlijke activiteiten kunnen helpen om de normale gezinsverhoudingen te 
herstellen. De vaste dagstructuur kan hierbij helpen. 

• Laat bij slaapproblemen ‘s nachts een lampje branden zodat uw kind de eigen 
kamer herkent. Laat de slaapkamerdeuren van u en uw kind open. Even rustig 
praten, of een verhaaltje vertellen kan helpen. 

• Bij eetproblemen kunt u het beste uw kind kleine beetjes en licht verteerbaar 
voedsel geven. Laat uw kind eventueel zelf kiezen en betrek uw kind bij het klaar 
maken van het eten. 

• Uw kind kan in het spel de gebeurtenis spelenderwijs verwerken. Helpend kan 
hierbij een dokterssetje zijn, boekjes over het ziekenhuis lezen of een plak- of 
tekenboek over de ziekenhuisopname te maken. Daarnaast kan materiaal als zand, 
water, klei of badschuim fijn zijn. Dit materiaal kan helpen dat het kind weer in 
contact komt met het lijf wat helpt bij het verwerken van emoties. 

http://www.nahetziekenhuis.nl/
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• Accepteer het jongere gedrag maar besteed er zo min mogelijk aandacht aan. 
Beloon uw kind op momenten dat het zich positief gedraagt. 

• Stimuleer uw kind om te praten over wat er gebeurd is, maar forceer het niet. 
Weer thuis kan uw kind nog veel vragen hebben. Geef eerlijk antwoord op de 
vragen van uw kind. 

Het kan zijn dat u na een maand de indruk heeft dat de reacties van uw kind in het 
geheel niet verminderen. Neem dan gerust contact op met een professional van de 
afdeling zoals de behandelend kinderarts, verpleegkundige of de medisch pedagogisch 
zorgverlener. Achteraf kunt u ook contact opnemen met uw huisarts, de maatschappelijk 
werker, een psycholoog of speltherapeut. Zij kunnen u helpen met het verwerkingsproces 
en de ondersteuning geven die mogelijk is.

Hulpmiddelen
Het lezen van boeken die over het ziekenhuis gaan, kunnen helpen de ziekenhuisopname 
te verwerken. Enkele titels van boeken zijn: 
• Nijntje in het ziekenhuis, D. Bruna, vanaf 2 jaar; 
• Bobbi naar het ziekenhuis, M. Maas, vanaf 2 jaar;
• Een kijkje in het ziekenhuis, S. Hessels, vanaf 3 jaar;
• Anna in het ziekenhuis, K. Amant, vanaf 3 jaar;
• Karel in het ziekenhuis, L. Slegers, vanaf 3 jaar;
• Naar het ziekenhuis, N. Kaathoven, vanaf 4 jaar;
Voor oudere kinderen kan een het helpen om een poster of dagboek te maken met foto’s 
van de opname of erover te tekenen. 

Ook het spelen van ziekenhuiservaringen helpt bij de verwerking:
• Dokterskoffertje of ander materiaal uit het ziekenhuis
• Ziekenhuis-Lego, - Playmobil, - Little People 
• De pop of knuffels
• Tekenmateriaal

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met één 
van de medisch pedagogisch zorgverleners of kinderverpleegkundigen van de afdeling 
Kind en Jeugd van Gelre ziekenhuizen Zutphen via telefoonnummer 0575-592935 of 
0575-592430


