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Inleiding
Deze brochure geeft u informatie over de gang van zaken op de
kinderafdeling. Hierin leest u ook hoe u uw kind het beste kunt
begeleiden voor, tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis.
Algemeen
Welkom op de kinderafdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis. De
medewerkers van de kinderafdeling streven er naar om uw kind en
u de best mogelijke zorg te bieden.
Voor ons is een kind onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin
het opgroeit. U als ouder/verzorger kent uw kind het best. Voor ons
bent u een belangrijk persoon in de zorg voor uw kind. Wij maken
graag van uw deskundigheid, met betrekking tot uw kind, gebruik.
Wanneer uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is dat een
ongewone gebeurtenis. Voor ieder gezin is dit een ingrijpende
verandering van de normale situatie.
Heeft u na het lezen van dit voorlichtingsboekje nog vragen, stel
ze dan gerust. De medewerkers van de kinderafdeling willen u
graag helpen om het verblijf van uw kind in het ziekenhuis zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Wij hopen dat u en uw kind, ondanks de soms vervelende
omstandigheden, een aangenaam verblijf op de kinderafdeling
zullen hebben.
Dit namens de medisch manager Erim van Os, unitmanager
vrouw/moeder/kind Ellen Maussen, de kinderartsen, het team van
kinderverpleegkundigen en de overige medewerkers.
Hoe ziet de afdeling eruit?
De kinderafdeling ligt op de derde etage (afd. A3) van het
ziekenhuis.
De afdeling bestaat uit vijf units namelijk; dagbehandeling, zalen,
boxen, het Kinder Brandwonden Centrum en Neonatologie.
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Aan de linker gang bevinden zich achtereenvolgens:
• De ouderkamer
• Kamer 301 en 302, de dagbehandelingzalen
• Douche en toiletruimten voor ouders
• De speelkamer
• De verbandwisselkamer voor kinderen met brandwonden
• Zaal 304 en 305
Aan de rechter gang bevinden zich achtereenvolgens:
• Kamers 315, 314 en 313, dit is het Kinder Brandwonden
Centrum
• Kamers 312 t/m 307, zijn de boxen
In het middenblok bevinden zich achtereenvolgens:
• De afdelingskeuken
• Ruimte voor medische instrumenten
• De spoelkeuken aan de boxen kant
• De linnenkast
• De teampost
• De spoelkeuken aan de zalen kant
• De behandelkamer
Deze ruimten, behalve de ouderkamer, zijn, in verband met de
veiligheid voor u en uw kind, alleen toegankelijk voor het personeel
van de kinderafdeling.
Voor de rechter gang bevindt zich de artsenkamer/teampost.
In de rechtergang bevind zich de neonatologie afdeling.
Hier mogen alléén de ouders van de zieke pasgeborenen die daar
opgenomen zijn, en hun bezoek, naar binnen.
Het is niet toegestaan om hier ‘een kijkje’ te nemen, in verband met
de hygiënevoorschriften / privacy.

Rode Kruis Ziekenhuis
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De medewerkers
Bij de zorg voor uw kind wordt met een heel team van medewerkers
samengewerkt:
Kinderartsen
• Mw. J.M.A. Alders
• J.A.M. Gerver
• E.A. Hendrix
• Mw. F. Hoekstra
• Mw. K.H. Olie
• Mw. E. van Os (medisch manager)
• D.J. van Zuidam
En arts- assistenten, co- assistenten en andere specialisten.
Verpleegkundigen
Op de afdeling zijn, onder leiding van de zorgmanager mw.
E. Maussen, de volgende verpleegkundigen werkzaam:
kinderverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen met een
brandwonden specialisatie, kinderverpleegkundigen met een
neonatologie specialisatie, nazorg (kinder)verpleegkundigen,
verpleegkundigen (zgn. voorwerkers) en leerling verpleegkundigen
voor eerder genoemde specialisaties werkzaam.
Tevens kunt u tijdens het verblijf op de kinderafdeling tegenkomen
• Medisch pedagogisch hulpverlener
• Afdelingssecretaresse
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Kinderpsychologe
• Maatschappelijk werkster
• Diëtiste
• Voedingsassistente
• Huishoudelijk medewerkers
• Afdelingsassistente
• Laboratoriummedewerkers
• Liaison verpleegkundige
• Diabetes verpleegkundige
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Wie liggen er bij ons op de afdeling
Op onze afdeling worden alle kinderen opgenomen vanaf de
geboorte tot en met jong volwassenen (0 t/m 17 jaar) . Op
werkdagen komen ook kinderen voor dagbehandeling bij ons.
Op de kinderafdeling liggen kinderen die onder behandeling zijn van
diverse specialisten, waaronder kinderen met brandwonden.
Spoedopname
Als uw kind onverwacht wordt opgenomen, gaat het allemaal
anders. U heeft uw kind niet kunnen voorbereiden en zelf bent u
waarschijnlijk ook erg geschrokken. Vaak is er al het één en ander
gebeurd voordat u bij ons op de kinderafdeling komt. Op de afdeling
wordt uw kind meestal ontvangen op de behandelkamer. Daar
worden de, op dat moment noodzakelijke handelingen, zoals bijv.
het inbrengen van een infuus en evt. bloedafname verricht. Na deze
behandelingen heeft de kinderverpleegkundige tijd om met u door te
nemen wat er gebeurd is. Ook bespreken we samen met u, hoe we
uw kind het best kunnen verzorgen. Uw kind kan verdrietig zijn, of
soms juist heel boos. Omdat u een vertrouwd persoon voor uw kind
bent, zal hij/zij deze emoties op u afreageren. Dit is normaal en het
helpt uw kind de opname te verwerken.
Geplande opname
Voorbereiding voor de opname
Het is belangrijk dat u uw kind (indien mogelijk) goed voorbereidt op
een opname/ingreep.
De manier waarop u dit het beste kunt doen is afhankelijk van de
leeftijd en het karakter van het kind.
Er zijn wel een aantal algemene adviezen te geven:
• Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit. Vertel uw kind waarom het
naar het ziekenhuis moet en vooral ook dat het later weer mee
naar huis mag.
• Samen een boekje lezen over het ziekenhuis is ook een manier
om uw kind voor te bereiden. Als u uw kind het verhaal in
eigen woorden laat navertellen ontdekt u of uw kind alles goed
begrepen heeft.

Rode Kruis Ziekenhuis
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Wacht niet tot vlak voor de opname met de voorbereiding maar
ook niet te lang van tevoren. Dit kan onnodige spanningen
veroorzaken. Voor de meeste kinderen is het ‘t beste als u hen
een paar dagen van tevoren voorbereidt.
Vertel ook dat je gerust mag huilen in het ziekenhuis als je pijn of
verdriet hebt.
Uw aanwezigheid is belangrijk. Blijf/spreek rustig en kalm.

U bent vertrouwd en biedt zo veiligheid aan Uw kind.
• Richt uw aandacht op uw kind door te praten, hand vast te
houden, te strelen.
• Bied jongere kinderen mogelijk een speen en/of knuffel aan.
• Wees altijd eerlijk tegen uw kind!
Op www.rkz.nl kunt u de titels van voorleesboekjes vinden, die u
voor de opname (ter voorbereiding) kunt voorlezen aan uw kind.
Wanneer uw kind voor de opname in aanraking is geweest met een
besmettelijke ziekte, belt u dan eerst even naar de afdeling.
Wanneer de opname in deze situatie wel doorgaat wordt uw kind
apart op een kamer (box) opgenomen.
Indien bovenstaande niet van toepassing is wordt uw kind in
principe op zaal opgenomen. Wij streven ernaar om de kinderen
zoveel mogelijk samen met andere leeftijdgenootjes op een zaal op
te nemen. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden
niet gerealiseerd kan worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Kennismakingsbezoek
Het doel van het voorbereiden van uw kind op een narcose en
de operatie is dat het voor uw kind en uzelf minder stress geeft
voorafgaande aan de behandeling en op de dag van de opname.
De medisch pedagogisch hulpverlener kan door middel van
foto’s en materialen laten zien hoe het in zijn werk gaat. Deze
voorbereiding gebeurt individueel, op afspraak (tel: 0251–265307).
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Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
• verzekeringspapieren
• medicijnen die uw kind gebruikt
• kleding, de kinderen dragen overdag zoveel mogelijk hun
gewone kleren
• pyjama’s en/of nachthemden
• toiletartikelen (eigen tandenborstel, kam of borstel etc.)
• schoenen en/of pantoffels
• eigen speelgoed en/of knuffels
• eigen dekbedje/dekentje mag
• eigen beker en/of fles
• eventueel een ochtendjas en/of vest
Wilt u op alle eigendommen van uw kind duidelijk de naam
vermelden?
Opnamedag
• u meldt zich op afdeling A3
• u wordt doorverwezen naar de kinderafdeling
• u meldt zich bij de afdelingssecretaresse die achter de balie op
de afdeling zit. Zij zal de kinderverpleegkundige die voor uw kind
zal zorgen op de hoogte stellen van uw komst
• de kinderverpleegkundige brengt u naar de kamer waar uw kind
komt te liggen
Ter afsluiting van het opnamegesprek zal de kinderverpleegkundige
u uitleg geven over de gang van zaken op de afdeling. Tevens geeft
zij u een korte rondleiding over de afdeling.
Ook worden enkele routinehandelingen gedaan zoals meten,
wegen en temperatuur meten en (indien nodig) bloedafname
door het laboratorium of de kinderarts (dit wordt gedaan op de
behandelkamer).
Bij elk bed, in elk toilet en elke douche is een oproepsysteem
aanwezig. Wanneer u of uw kind gebeld heeft, komt er zo spoedig
mogelijk een verpleegkundige.
Heeft u zelf nog vragen voor de kinderarts, laat dit dan even weten,
de kinderverpleegkundige kan dan een afspraak met de kinderarts
regelen!
Rode Kruis Ziekenhuis
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Rooming-in
“Rooming-in” houdt in dat u de gehele dag en avond bij uw kind
aanwezig kunt zijn en ‘s nachts naast uw kind blijft slapen. Om
alles zo goed mogelijk te laten verlopen vertellen wij u wat u kunt
verwachten als u blijft slapen. Voor uw kind is het heel belangrijk dat
u er zo veel mogelijk bent tijdens de ziekenhuisopname.
Op de box (eenpersoonskamer) is naast uw kind een opklapbed
aanwezig waar u kunt slapen. Op de zaal zetten we een opklapbed
naast het bed van uw kind. U wordt verzocht dit bed ’s morgens
voor 08.30uur weer op te klappen i.v.m. de beperkte ruimte!
Natuurlijk is er tijdens uw afwezigheid altijd een
kinderverpleegkundige of een medisch pedagogisch hulpverlener
die goed voor uw kind zorgt.
Als u blijft slapen krijgt u ‘s morgens en ’s middags een
broodmaaltijd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. ‘s Avonds
moet U echter zelf voor eten zorgen. ’s Middags bestaat er de
mogelijkheid om warm eten te halen in het personeelsrestaurant,
die geopend is van 11.30-13.30uur (deze bevindt zich op de tweede
etage). Hier kunt U ook een avondmaaltijd bestellen, deze komt
dan met de avondkar mee naar boven. In het weekend wordt aan 1
ouder een avondmaaltijd aangeboden.
Er staat elke dag gratis koffie, thee en limonade voor de ouders
klaar in de ouderkamer. Voor de rest van het bezoek is er de
mogelijkheid beneden in de hal iets te eten of te drinken. In de
koelkast in de ouderkamer kunt u meegebrachte etenswaren
bewaren. Zet uw naam en kamernummer met een sticker op het
product. Deze zijn aanwezig in de kamer. U kunt gebruik maken van
de koelkast en magnetron in de ouderkamer. De grote keuken en
zusterpost zijn alleen toegankelijk voor personeel.
Kiwanis huis
Wilt u als gezin toch dicht bij uw kind zijn, dan bestaat de
mogelijkheid om in hetKiwanis huis te logeren.
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Er mag altijd één van de ouders blijven slapen bij het kind dat
opgenomen is op de afdeling en de andere gezinsleden kunnen
logeren in het Kiwanishuis. De verpleging kan u informeren over de
mogelijkheden. Het Kiwanishuis is gelegen op loopafstand van het
ziekenhuis.
Voor meer informatie: www.kiwanishuis.nl
Ouderparticipatie
“Ouderparticipatie” houdt in dat u de normale dagelijkse zorg
zoals lichaamsverzorging en helpen met eten, kunt blijven doen.
Hoe meer u bij de dagelijkse verzorging van uw kind betrokken
bent, hoe prettiger dit is voor uw kind. Spreek samen met de
kinderverpleegkundigen af wanneer u er bent en welke zorgtaken u
uitvoert. Dit voorkomt misverstanden.
Geef ook alle informatie door aan de verpleging die belangrijk is
voor de behandeling en verzorging van uw kind, zo kunnen wij tot
een goede samenwerking komen.
Wij zijn als team verantwoordelijk voor de zorg die er gegeven wordt
aan uw kind.
Wij vragen van u
Dat u ‘s avonds en ‘s nachts zoveel mogelijk bij uw kind op de
kamer blijft, waardoor de rust op de afdeling bevorderd wordt. De
lichten worden dan ook gedimd. Als u toch behoefte heeft om even
in een andere ruimte te zitten of televisie te kijken, dan kan dit in de
ouderkamer.
We hopen dat u de kinderverpleegkundigen de gelegenheid geeft
contact te maken met uw kind. Dit is vooral van belang voor de
kinderverpleegkundige observatie en behandeling, maar natuurlijk
ook voor de momenten dat u zelf even weg wilt van de afdeling.
Roken in het ziekenhuis is verboden. Er is een rookruimte buiten bij
de hoofdingang van het ziekenhuis.
In de centrale hal vindt u een winkeltje en een koffiecorner.
Rode Kruis Ziekenhuis
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Mobile telefoons zijn toegestaan. Houdt er wel rekening mee dat het
storend kan zijn voor de mede zaalgenoten.
Op elke kamer is een televisie aanwezig. Deze kunt u zonder
kosten gebruiken. Op de kinderafdeling zijn ook televisies
gecombineerd met dvd, playstation en WII te leen, deze kunt u (of
uw kind) vragen via de medisch pedagogisch hulpverlener.
Ten aanzien van bezoek vragen wij of u rekening wilt houden met
de andere kinderen op de afdeling. In verband met de beperkte
ruimte mogen maximaal twee volwassenen tegelijk per kind op
bezoek komen.
Bezoekende (jonge) kinderen moeten altijd begeleid worden
door een volwassene!
Kinderen die op bezoek komen mogen niet ziek zijn of met
kinderziekten in aanraking zijn geweest. Dit omdat de kinderen die
er op de kinderafdeling liggen, al een lage weerstand hebben omdat
ze ziek zijn.
De bezoektijd is van 14.00 tot 19.30uur. Voor de oudere kinderen tot
20.00 uur.
N.B. ouders beschouwen wij niet als bezoek, u bent altijd welkom!
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft of om een andere reden
in een gesloten box is opgenomen, zal de kinderverpleegkundige u
instrueren over de hygiënemaatregelen.
Wij zijn ons ervan bewust dat de faciliteiten niet altijd even optimaal
zijn. Toch vinden wij rooming-in belangrijk. Mocht u vragen hebben
over of ideeën hebben voor verbetering van rooming-in, dan horen
wij dit graag.
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Ook bij andere vragen of problemen; aarzel dan alstublieft niet en
bespreek het met één van de medewerkers op de afdeling.
Dagindeling
Hieronder staat een globale dagindeling. De genoemde tijden liggen
niet strak vast. Hier kan van worden afgeweken, bijvoorbeeld voor
een onderzoek.
07.30uur

Wakker worden.

08.00uur

Ontbijt voor kind en ouder (eventueel in de
speelkamer), hierna wassen en aankleden.
De kinderen die niet in bed of op hun kamer
hoeven te blijven kunnen hierna naar de
speelkamer.

10.00-11.00 uur Speelkameruur, hierbij krijgen de kinderen
een activiteit aangeboden. Ouders/verzorgers
kunnen iets voor zichzelf doen.
11.00-11.30uur Klein speelkameruur, een speelhalfuurtje
voor de jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.
12.00uur

Lunch (brood) voor kind en ouder (eventueel in de
speelkamer).

13.00-14.00uur Rusttijd.
14.00uur

Begin middagbezoek.

14.00uur

De mogelijkheid voor het lenen van een
dvd-speler, Playstation.

17.00uur

Warme maaltijd (eventueel in de speelkamer).

Rode Kruis Ziekenhuis
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17.00 uur

19.00uur

   Toegangsdeuren van de kinderafdeling gaan dicht.
Deuren alleen te openen met pasje of met de
intercom.
De speelkamer gaan sluiten.

19.30uur

Het bezoek van de jongere kinderen gaat naar
   huis.

20.00uur

Het bezoek van de oudere kinderen gaan naar
huis.

De dienstdoende kinderarts komt iedere dag in de ochtend op
de afdeling om met de kinderverpleegkundige te overleggen en
de kinderen na te kijken. Het is prettig voor uw kind als u dan
aanwezig bent. U kunt dan vragen stellen aan de kinderarts.
Als u wat uitgebreider met de kinderarts wilt spreken zal de
kinderverpleegkundige een afspraak voor u maken op een ander
tijdstip van de dag. De overige specialisten komen op andere tijden.
De verpleegkundigen werken in vier verschillende diensten:
Dagdienst:                  van 07.00 tot 15.45uur
B-dienst:                     van 09.30 tot 18.00uur
Avonddienst:              van 15.00 tot 23.15uur
Nachtdienst:               van 23.00 tot 07.15uur
Om 07.00uur, 15.00uur en 23.00uur hebben de
kinderverpleegkundigen een overdracht in de artsenkamer naast de
balie. Mocht u op die momenten een kinderverpleegkundige nodig
hebben, kunt u gerust bellen. Er komt dan zo spoedig mogelijk een
kinderverpleegkundige bij u.
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Onderzoek en behandeling
Op de kinderafdeling is geen vast tijdstip gereserveerd voor
onderzoeken en/of behandelingen. Dit hangt namelijk af van de
planning van bijvoorbeeld de röntgenafdeling of het laboratorium.
Wij streven ernaar om het tijdstip van onderzoeken zoveel mogelijk
aan te laten sluiten met het ritme van uw kind (geen onderzoek
tijdens het rustuur of middagslaapje van uw kind). Eén van de
ouders mag aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek.
Meestal zijn datum en tijd bekend zodat u hiermee rekening kunt
houden. Wanneer er onverwachts een onderzoek of behandeling
plaats moet vinden of u kunt om welke reden dan ook niet
aanwezig zijn, dan begeleidt een kinderverpleegkundige of medisch
pedagogisch hulpverlener uw kind. We proberen ook altijd om
samen met u, het kind voor te bereiden.
Als u uw kind begeleidt, kunt u hem of haar helpen door:
• Uw aanwezigheid is al heel belangrijk, straal zoveel mogelijk
rust uit.
• Afleiding te zoeken.
• Uw aandacht op uw kind te richten door rustig en zachtjes te
praten, hand vast te houden.
• U kunt uw (jongere) kind zijn knuffel of speen aan bieden of op
schoot nemen.
Onderwijs
Indien uw kind langdurig opgenomen moet worden, wordt er contact
opgenomen met school. De medisch pedagogisch hulpverlener kan
eventueel huiswerk inplannen in het dagprogramma. Ook kan zij u
informatie geven over de eventuele extra begeleiding die ingezet
kan worden door de onderwijsbegeleidingsdienst.
Medisch pedagogisch hulpverlener en de speelkamer
Spelen is voor elk kind belangrijk. Als het ziek is, lijkt het soms
te moe om te spelen. Voorlezen vindt het kind dan vaak erg fijn!
Zodra een kind zich beter voelt wil het wel graag spelen. De
medisch pedagogisch hulpverlener biedt uw kind activiteiten aan. Zij
observeert het kind ook.
Rode Kruis Ziekenhuis
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Bovendien heeft zij een belangrijke taak in de voorbereiding op
onderzoeken en operaties van uw kind. Samen met u bespreekt
ze hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden en ondersteunen
tijdens de behandeling en opname. In de speelkamer worden
activiteiten aangeboden en kan er gezamenlijk worden gegeten.
Andere kinderen, zoals broertjes en zusjes of bezoekende kinderen,
mogen natuurlijk ook spelen in de speelkamer maar wij vragen wel
of u zelf toezicht op hen wilt houden. De speelkamer is de hele
week open van 8.00 tot 19.00 uur. We proberen de speelkamer
netjes te houden, werkt u hieraan mee?
Balkon
Op verzoek kan de deur van het balkon geopend worden. Wij
vragen u samen met uw kind aanwezig te zijn op het balkon en
toezicht te houden.
Post
Kinderen vinden het ook erg leuk om post te ontvangen, vooral als
ze in het ziekenhuis liggen.
Geeft u het ziekenhuisadres door aan klasgenootjes, familie en
vrienden.
Het adres is:
Rode Kruis Ziekenhuis
Kinderafdeling (A3)
Postbus 1074
1940 EB Beverwijk
U moet er rekening mee houden dat de post er een dag langer over
doet dan u normaal gewend bent. Na het vertrek uit ons ziekenhuis
sturen wij de post altijd door naar uw huisadres!
Ook kunnen klasgenootjes, familie en vrienden een e-card (een
kaart via de email) sturen naar uw kind. Om een kaart te versturen
gaat u naar de website: www.rkz.nl, u volgt de stappen om een
patiënt een e-card te sturen, u vult een persoonlijke boodschap
in en drukt op verzenden. Deze kaart wordt dan in het ziekenhuis
uitgeprint en bij uw kind bezorgd.
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Bereikbaarheid
Openbaar Vervoer:
Het ziekenhuis ligt op loopafstand van het NS station Beverwijk .
Buslijn 74 en 94 hebben een stopplaats vlak voor het ziekenhuis.
Parkeren:
Wanneer u of uw bezoek met de auto komt, dan kunt u betaald
parkeren op de terrein tegenover het ziekenhuis. Betalen kan bij de
automaten op het parkeerterrein. Er bestaat ook een mogelijkheid
om gratis te parkeren. Neem (met het station in uw rug) voorbij het
ziekenhuis de eerste straat links. Aan het einde van deze straat is
de ingang van het gratis parkeerterrein.
Vertrek uit het ziekenhuis
Wanneer uw kind naar huis gaat, is dat een fijn moment. Vaak
is de datum van tevoren bekend. Maar soms kan een kind vrij
plotseling naar huis. In ieder geval vertellen we u dit zo spoedig
mogelijk. Het ontslag is meestal ‘s morgens nadat de artsen hun
dagelijksevisiteronde hebben gedaan. Voor u met uw kind naar huis
gaat heeft u een ontslaggesprek met de kinderverpleegkundige.
Tijdens dit gesprek krijgt u adviezen mee voor thuis over eventueel
gebruik van medicijnen, leefregels, voeding, controle afspraak op de
polikliniek etc. In dit gesprek kunt u ook aangeven hoe u de opname
heeft ervaren. De specialist stuurt medische informatie digitaal
door naar de huisarts. En dan gaat u samen naar huis. Iedereen
verheugt zich erop, maar houdt u er wel rekening mee dat het kan
tegenvallen. Het is niet zo dat alle kinderen last krijgen van een
verblijf in het ziekenhuis. Vooral bij peuters en kleuters is dat niet
ongewoon. Ze kunnen bijvoorbeeld plotseling bang zijn om alleen
gelaten te worden en willen steeds in uw buurt zijn. Een kind kan
extra aandacht opeisen of kan moeite hebben met inslapen of geen
zin in eten hebben. Meestal is dit gedrag van tijdelijke aard.

Rode Kruis Ziekenhuis
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Geef uw kind de tijd om weer aan de situatie thuis te wennen. Geef
extra aandacht, het zal uw kind helpen zijn vertrouwen en zekerheid
terug te krijgen. Mocht u ongerust zijn over de manier waarop uw
kind na verloop van tijd nog reageert, vraagt u dan advies aan uw
huisarts.
Klachten
Wanneer u klachten of problemen heeft die betrekking hebben op
de opname van uw kind, bespreek deze dan het liefst rechtstreeks
met de betrokkene(n). Indien dit niet goed mogelijk is, wendt u zich
dan tot website, klachten.
Mocht u er dan nog niet uitkomen, dan bestaat er in het ziekenhuis
een klachtenprocedure. Ook is er een patiëntencontactpersoon in
het ziekenhuis aanwezig.
De rechten van het kind op de kinderafdeling
Als kind, opgenomen in een ziekenhuis, heb je heel wat te zeggen.
Het betekent niet dat je gewoon maar moet doen wat de dokter of
de zuster zegt. Jij mag, afhankelijk van hoe oud je bent, een hele
hoop zelf met je ouders beslissen. Er zijn wel een aantal regels
gemaakt wanneer je iets wel of niet mag beslissen. Hier onder
zijn deze regels opgeschreven, ingedeeld naar leeftijd en ook alle
uitzonderingen zijn erbij vermeldt.

16

Rode Kruis Ziekenhuis

Kinderafdeling

De rechten van het kind tot 11 jaar
• Het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de
behandelaar aangaan en die toestemming moeten geven.
• Het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de
beslissingen die worden genomen.
• De ouders dienen te worden geïnformeerd.
• Het kind moet ook worden geïnformeerd, waarbij de informatie
op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd.
• De ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de
kinderen niet. Als de ouders dat willen, kunnen zij het dossier, of
een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.
Uitzonderingen
• Wanneer ouders hun kind een bepaalde behandeling willen
laten ondergaan, kan de hulpverlener besluiten aan deze wens
geen gevolg te geven als hij van mening is dat de behandeling
niet in het belang van het kind is. Om dezelfde reden kan hij ook
weigeren de ouders het medisch dossier te laten inzien.
• Soms weigeren ouders hun toestemming te geven voor een
bepaalde behandeling. Zij willen bijvoorbeeld niet, op religieuze
gronden, dat hun kind een bloedtransfusie krijgt. Die weigering
kan het leven van het kind in gevaar brengen. De hulpverlener
mag dan de behandeling niet zonder meer uitvoeren. Wel kan hij
de rechter vragen tijdelijk het gezag van de ouders over het kind
te beperken om de behandeling toch mogelijk te maken.
• Wanneer ouders en hulpverleners een behandeling nodig
vinden, kan het kind tot en met 11 jaar deze niet weigeren. Wel
kan een hulpverlener bij wijze van uitzondering gevolg geven
aan de wens van het kind om een bepaalde behandeling niet
te ondergaan. Hij moet er dan van overtuigd zijn dat het kind
in staat is zelf te beslissen. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld
voordoen met een kind dat langdurig ernstig ziek is en dat uit
ervaring weet hoe belastend de behandeling is.
• De hulpverlener mag altijd zonder de toestemming van de
ouders handelen in acute situaties, wanneer hij direct moet
ingrijpen om nadelige gevolgen voor het kind te voorkomen.
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De rechten van het kind van 12-16 jaar
• Behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven
voor een onderzoek of behandeling;
• Zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden
geïnformeerd;
• Het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Het
verlenen van inzage aan de ouders is niet toegestaan zonder de
toestemming van het kind, zij het dat de hulpverlener rekening
moet houden met de betrokkenheid van de ouders.
Uitzonderingen:
• Wanneer kind en ouders met elkaar van mening verschillen,
hangt het van het bevattingsvermogen van het kind af of zijn
mening zwaarder wordt gewogen dan die van de ouders. Het
is aan de hulpverlener om dit in te schatten. Geven de ouders
bijvoorbeeld toestemming maar wil het kind de behandeling niet,
dan zal de hulpverlener de wil van het kind volgen indien dit geen
ernstige gevolgen voor het kind oplevert.
• Is de behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van
de ouders uitgevoerd, dan hebben de ouders alleen recht op
informatie en inzage in het dossier als het kind hierin toestemt.
Het kind kan willen dat zijn ouders niet worden geïnformeerd en
dat hun niet om toestemming wordt gevraagd. De hulpverlener
kan dan aan die wens gevolg geven als hij vindt dat het kind,
letterlijk, oud en wijs genoeg is om hier zelf over te beslissen.
• Als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van het kind
mag een hulpverlener altijd handelend optreden, ook als hij voor
de behandeling niet de toestemming van de ouders en het kind
heeft.
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De rechten van het kind van 16 jaar en ouder
• Je kan zelfstandig beslissen of je voor een medisch onderzoek
of behandeling toestemming geeft.
• Er is geen toestemming van je ouders nodig.
• Je hebt er recht op volledig te worden geïnformeerd, je ouders
worden alleen geïnformeerd als jij daarmee akkoord gaat.
• Je hebt het recht om het medisch dossier in te zien, daar is geen
toestemming van jouw ouders voor nodig.
• Je ouders mogen het medisch dossier inzien als jij daarmee
akkoord gaat.
Uitzonderingen
Als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van de patiënt
mag een hulpverlener altijd handelend optreden, ook als hij voor de
behandeling niet de toestemming van de jongere heeft.
.
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De stichting ‘Kind en ziekenhuis’
Stichting Kind en Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoon: 085-0201265
info@kindenzieknhuis.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
Rode Kruis Ziekenhuis
Bezoekadres:       
Vondellaan 13      
1942 LE Beverwijk
Postadres:
Postbus 1074
1940 EB Beverwijk
Telefoon: 0251-265555
Fax: 0251-222570
Telefoon kinderafdeling: 0251-265300
Website: www.rkz.nl
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