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Beste ouder,

Uw kind werd opgenomen op de dienst 
intensieve zorg voor kinderen. We zullen 
het de best mogelijke zorg geven, daar 
kan u op rekenen.

We vinden het heel belangrijk dat u zich 
op onze afdeling op uw gemak voelt. 

In deze brochure maakt u kennis met onze 
dienst en ons team, wat we precies doen, 
welke onderzoeken er kunnen gebeuren 
en enkele afspraken om alles vlot en veilig 
te laten verlopen.

Hebt u ergens vragen bij, aarzel niet om 
één van de verpleegkundigen of artsen 
aan te spreken. Wij helpen u graag verder. 
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Onze dienst intensieve zorg voor 
kinderen
Kinderen krijgen een aparte plek op de afdeling intensieve zorg. Deze dienst  
‘intensieve zorg voor kinderen’ wordt ook wel PICU genoemd, naar Pediatric 
Intensive Care Unit. De kinderen die hier terecht komen, volgen we constant  
en van heel nabij op. 

Een ervaren team bestaande uit gespecialiseerde verpleegkundigen en (kinder)artsen 
staat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking. Zij kunnen rekenen op de onder- 
steuning van onder andere kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociale mede-
werkers, psychologen en al wat verder nodig is om uw kind de beste zorg te bieden.

1. Mogelijke onderzoeken en 
behandelingen 
2.1   Het belang van uw kind voorop

Om de beste zorg aan uw kind te bieden, kunnen er verschillende onderzoeken en 
behandelingen plaatsvinden. Via deze brochure, die u bij het eerste bezoek op de 
intensieve zorg ontvangt, stellen we u op de hoogte dat deze onderzoeken, behandelingen en 
interventies kunnen en mogen uitgevoerd worden bij uw kind. De arts zal u al de informatie 
verschaffen over het al dan niet laten gebeuren van de onderzoeken en behandelingen, over 
het doel, de noodzaak, de mogelijke gevolgen, de slaagkansen, de risico’s, en de eventuele 
alternatieven. 

Bij dringende, ernstige of levensbedreigende situaties is het echter niet altijd mogelijk 
om u tijdig vooraf in te lichten en kunnen we u soms pas achteraf alle nodige informatie 
geven. Als een interventie dringend is en u bent niet aanwezig, proberen we u steeds 
telefonisch te verwittigen om uw mondelinge toestemming te vragen die we ook in het 
medisch dossier noteren. Indien we u niet tijdig kunnen bereiken, beslist in dat geval de 
arts. Van zodra het mogelijk is, geeft de arts u alsnog de nodige informatie. 

Bij een aantal van deze onderzoeken en behandelingen zullen we voorafgaand uw toe-
stemming vragen. De arts registreert deze in het medisch dossier. 
•	 Een geplande heelkundige ingreep op het operatiekwartier. 
•	 Het plaatsen van een tracheostomie (een beademingsbuisje ter hoogte van de hals) 

nadat langdurige beademing via de luchtpijp op intensieve zorg al was uitgevoerd. 
Meestal wordt dit op Intensieve Zorg (INZO) zelf geplaatst.

•	 Geplande scopies met het doel om weefsel weg te nemen.

Onze dienst werkt nauw samen met uw verwijzende (kinder)arts. Indien uw kind 
naar het UZA verwezen werd voor aanvullende diagnostiek en/of behandelingen op onze             
pediatrische intensieve zorg, dan wordt uw kinderarts op de hoogte gehouden van de 
evolutie. Eens de toestand van uw kind gestabiliseerd is en de behandeling dit toelaat, 
wordt uw kind terug getransfereerd naar het verwijzende ziekenhuis om de behandeling 
te voltooien. Uw kinderarts coördineert namelijk de langdurige opvolging van uw kind. 

 Verpleegkundigen                                                         
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  Prof. dr. Philippe Jorens         Dr. Els Duval              Dr. Dominique Robert    Prof. dr. Jozef De Dooy                             



7  |  6  |    Uw kind op intensieve zorg

Dit laat ook toe om uw kind dichter bij huis te verzorgen. De opvolging voor specifieke 
medische problemen zal dan ambulant in het UZA gebeuren in samenspraak met uw 
kinderarts.  

Weet dat de zorgverleners altijd optreden in het belang van uw kind. 
Zij wegen steeds zorgvuldig de risico’s en impact af van elk onderzoek 
of iedere behandeling op de gezondheid van de patiënt.

2.2   Lijst met onderzoeken en behandelingen

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke onderzoeken en behandelingen die uw kind 
kan ondergaan tijdens de hospitalisatie op intensieve zorg. Deze gaan door op onze 
dienst zelf of op een andere plek in het ziekenhuis als dat technisch vereist is. 

•	    aanprikken van een oppervlakkig of dieper gelegen bloedvat; plaatsen van 
katheters (dunne buisjes) om metingen uit te voeren of om medicatie of vocht 
toe te dienen

•	  elektrocardiogram (ECG, hartritmestrook)
•	 continue registratie van de hersenactiviteit door middel van een electro-          

encefalografie (EEG)
•	  medische beeldvorming:

 - radiografieën: röntgenfoto’s, Magnetic Resonance Imaging (MRI), computer-
tomografie scan (CT-scan), al dan niet met contraststoftoediening.

 - echografie van verschillende organen: hersenen, hart- en bloedvaten en buik
•	 diagnose en behandeling van afwijkingen van de bloedvaten (interventionele 

radiologie)
•	  maagsonde: om voeding te geven of de maag te ledigen
•	  blaassonde: om urine gemakkelijker te laten aflopen
•	 toediening van medicatie of zuurstof
•	  niet-invasieve ondersteuning van de ademhaling: plaatsen van een maskertje 

of sonde rond of in de neus om lucht en zuurstof onder lichte druk toe te dienen
•	  invasieve ademhalingsondersteuning door middel van een tube die langs de 

neus of mond in de grote luchtpijp naar de longen 
wordt geplaatst

•	  puncties:
 - ruggenprik, ook lumbaalpunctie genoemd, om 

hersenvocht te ontleden
 - aanprikken van het longvlies voor het evacueren 

van lucht- of vochtophoping in de borstholte 
rond de longen

 - evacueren van vochtophoping in de buikholte
 - evacueren van plots ontstane lucht- of vochtop-

hoping rond het hart in de hartzak
•	  thoraxdrain: een buisje plaatsen om lucht of 

vocht te draineren uit de borstholte
•	 therapeutische koeling: behandeling met lage 

temperatuur
•	 een reanimatie 
•	 toediening van een medisch gas om de bloedsomloop van de longen te verbeteren
•	 toediening van rode bloedcellen, bloedplaatjes, plasma of andere bloedderivaten. 

Dit gebeurt wanneer bloedonderzoek uitwijst dat het aantal rode bloedcellen of 
bloedplaatjes sterk gedaald is, of wanneer er stollingsproblemen zijn. 

•	  scopies: met een speciaal buisje kijken in de slokdarm-maag-darmen, bovenste 
en onderste luchtwegen

•	 Mogelijke bijkomende onderzoeken en behandelingen: de arts zal u uitgebreid 
informeren en vooraf uw toestemming vragen om dit in het dossier te noteren.

Wanneer u hierover vragen hebt of meer duidelijkheid wenst, spreek dan gerust een 
van de zorgverleners aan. 

Het UZA hanteert de wettelijke tarieven voor intensieve zorg. Sommige diagnoses en 
behandelingen bij kritisch zieke kinderen worden echter niet volledig terugbetaald. 
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Informatie over uw kind
Een verpleegkundige en/of arts informeert u dagelijks over de toestand van uw kind. 
U kan ook dag en nacht telefoneren naar onze dienst, maar de informatie via de 
telefoon is eerder beperkt. Vertrouwelijke gegevens verstrekken we niet telefonisch.
Probeer één persoon (uzelf of iemand anders) aan te duiden die telefonisch contact 
houdt met de dienst en de informatie met familie en vrienden uitwisselt.

Afspraken
4.1   Op bezoek

Om de rust voor uw kind en de andere patiënten te garanderen, maken we graag 
duidelijke en goede afspraken met u en uw familieleden. 

Als ouder kan u dag en nacht bij uw kind blijven.
Bij uw eerste komst zullen we u steeds naar uw kind 
begeleiden. We vragen om u elke keer weer aan te 
melden. Dat kan bij het onthaal van intensieve zorg. 
Tijdens het weekend, op feestdagen, of als het onthaal 
(even) onbemand is, meldt u zich aan via de parlofoon 
of de interne telefoon op het nummer 3012. De dienst 
kan dan op afstand de deur voor u openen. Het is naar 
veiligheid toe niet de bedoeling dat, zonder mede-
weten van de zorgverleners, personen zich binnen de 
afdeling intensieve zorg begeven. 
Tijdens bepaalde medische of verpleegkundige 
handelingen zou het kunnen dat we u vragen de kamer 
te verlaten. 

Wanneer u zelf niet aanwezig kan zijn, is het steeds 
mogelijk om u te laten vervangen door een naaste naar uw keuze.  Breng de 
verantwoordelijke verpleegkundige hiervan op de hoogte.

Opgelet: vanaf 20.30 uur is de hoofdingang van het UZA gesloten en is het zieken-
huis enkel toegankelijk via de dienst spoedgevallen.

Broers en zussen
Broers en zussen kunnen samen met één van de ouders op bezoek komen. Houd 
rekening met hun specifieke noden en beperk de bezoektijd naar hun aangeven. 
Voorzie eventueel iemand om hen daarna op te vangen. Zo nodig kan onze afdeling 
hiervoor iemand inschakelen. Bespreek dit op voorhand met de verantwoordelijke 
verpleegkundige. 

Wanneer broers of zussen in de afgelopen tijd kinderziekten of andere infectie-
ziekten hebben doorgemaakt of ermee in contact zijn geweest, dient u dit van 
tevoren te melden. Een bezoek kan op dat moment niet aangewezen zijn.

Familie of vrienden 
Familie of vrienden mogen, in samenspraak met en onder begeleiding van u, 
op de vaste bezoektijden langskomen. Deze zijn van 14 tot 14.30 uur en van 
19 tot 19.30 uur. In verband met de rust van uw kind beperken we het bezoek tot 
4 personen. Naast de ouders zijn er dus slechts 2 andere personen op de kamer 
toegelaten. Als dat een probleem geeft, overleg dan even met de verpleegkundige. 
Zo kunnen we de best mogelijke regeling treffen. 

We vragen ook u en uw familie enkel uw aandacht op uw eigen kind te richten. 
Blijf zoveel mogelijk op de kamer van uw kind, praat zacht en maak geen onnodig 
lawaai uit respect voor de rust van de andere patiënten.

Overnachting
Op onze afdeling is het nog niet mogelijk om een extra bed te plaatsen op de kamer 
van uw kind. We kunnen voor u wel een rustkamer en een bed in het ziekenhuis regelen, 
echter alleen voor korte duur en binnen de mogelijkheden van dat moment. De 
verantwoordelijke verpleegkundige zal u hierover inlichten. U kan ook in de buurt 
logeren. Op korte wandelafstand bevinden zich het gastenverblijf Ter Weyde of het 
hotel Drie Eiken. Meer info vindt u bij de verpleegkundigen.

3.

4.
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4.2   Veilige zorg: wat kan u doen?

Patiënten op intensieve zorg zijn nog 
kwetsbaarder dan andere zieke kinderen. 
Daarom vragen we u om volgende 
afspraken na te leven: 
•	  Ontsmet uw handen als u de dienst 

binnenkomt.
•	 Als u zich ziek of niet echt goed voelt, stelt 

u uw bezoek beter uit. Wilt u toch komen, 
vraag dan een mondmasker aan de 
verpleegkundige.

•	 Kinderen op intensieve zorg hebben soms 
een infectie. Zo kunnen ze een risico vormen 
voor kinderen, zwangere vrouwen of bezoekers met een verzwakte gezondheid. 
Houd daar rekening mee en vraag zo nodig advies aan de verpleegkundige.

•	 Een gsm kan de werking van medische apparaten verstoren. Schakel 3G/4G uit. 
Het wifi-netwerk van het UZA is vrij beschikbaar op de dienst. De toestellen van 
de medewerkers zijn draagbare telefoons, geen gsm’s.

•	  Als u weggaat bij uw kind, zelfs al is het maar voor even, verwittig dan altijd de 
verpleegkundige en zorg ervoor dat de bedsponden altijd omhoog staan.

•	 Elke patiënt in het UZA krijgt een identificantiebandje, ook uw kind. Als het 
bandje loskomt, vuil of beschadigd is, vraag dan een nieuw bandje aan de 
verpleegkundige.

•	 Soms is het nodig om de handen van uw kind vast te maken voor zijn of haar 
veiligheid. Bij bezoek mogen de bandjes los. Dat doet de verpleegkundige. 

•	 Beperk eventuele foto’s of filmpjes enkel tot uw kind. Als daarbij UZA-medewerkers 
of behandelingen in beeld komen, moet u hier vooraf toestemming voor vragen 
aan de zorgverleners. Wij verzoeken u om de privacy van het ziekenhuispersoneel 
te respecteren. Daarom vragen wij u foto’s en films van het personeel niet te delen 
in persoonlijke blogs of andere sociale media.

•	  Knuffels, fopspeen, dekentje,... dingen waarvan uw kind bijzonder houdt, 
kunnen altijd bij uw kind blijven. Let er wel op dat alles liefst (af)wasbaar is en 
voorzie alle spulletjes van een identificatie.

•	 We vragen u de kamer steeds ordelijk en netjes te houden. 
•	 Om alles vlot en veilig te laten verlopen vragen we dat er maximum één ouder    

‘s nachts bij het kind blijft.

Extra voorzieningen
Tijdens de opname van uw kind kunt u als ouder gebruik maken van verschillende diensten 
en voorzieningen in het UZA.

Internet
U kan gratis draadloos internet gebruiken via het wifi-netwerk ‘UZA-Internet’.

Parkeren
U bereikt de parking via Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem. De tarieven vindt u terug 
op www.uza.be/parking. Als ouder hebt u recht op twee tienbeurtenkaarten. U kan deze 
verkrijgen aan het onthaal. 

Een helpende hand, een luisterend oor
Bij een sociale verpleegkundige of maatschappelijk werk(st)er kan u terecht voor een  
gesprek en praktische bijstand op allerlei vlakken. U kan een beroep doen op een tolk. 
Ook geloofsgenoten en luisterbereide vrijwilligers staan voor u klaar. De bezinningsruimte 
is altijd toegankelijk via route 72. Meer informatie vindt u in de welkombrochure van het 
UZA of bij de verpleegkundige. De dienst patiëntenbegeleiding is te bereiken op het  
nummer 03 821 37 00, of via route 73.

Eten en drinken
•	 Water, koffie en thee zijn gratis te verkrijgen op de dienst.
•	 ’s Middags kan u eten in het personeelsrestaurant tussen 12 en 14 uur (route 30).
•	 In de inkomhal vindt u de cafetaria, een broodjesbar, snackautomaat en winkels  

met algemene voeding en dranken, cadeautjes, speelgoed, tijdschriften en boeken.  
De openingsuren vindt u op www.uza.be/eetgelegenheden en www.uza.be/winkels. 

5.
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Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Extra aandacht voor uw kind
School in het UZA
Als de toestand van uw kind het toelaat, kan een leerkracht van de ziekenhuisschool de 
schoolachterstand tot een minimum beperken. De juf of meester neemt contact op met 
onze afdeling en overloopt in eerste instantie of dit medisch gezien verantwoord is.
Cliniclowns
Elke maandagnamiddag komen de Cliniclowns langs op de dienst kindergeneeskunde. 
Ze kunnen uw kind een bezoekje brengen als u dat wenst. Hier zal ook eerst naar 
de medische toestand gekeken worden vooraleer dit in overleg zal plaatsvinden.

Contact
Intensieve zorg voor kinderen (route 160)  03 821 30 12
Secretariaat intensieve zorg  03 821 36 35 (enkel tijdens de kantooruren)
E-mail  inzo@uza.be
Fax  03 828 48 82
Medisch diensthoofd  prof. dr. Philippe Jorens
Verantwoordelijke artsen  dr. Els Duval, dr. Dominique Robert 
  en prof. dr. Jozef De Dooy
Verpleegkundig afdelingshoofd  mevr. Brigitte Claes
Hoofdverpleegkundige  dhr. Wilfried Van Roy

Uw mening is belangrijk
We zijn steeds geïnteresseerd in uw ervaringen tijdens het verblijf van uw kind.
Uw mening maakt ons beter en daarom stellen wij het op prijs dat u de patiënten-
tevredenheidsenquête invult. We sturen u deze via mail en vragen daarvoor uw e-mail-
adres. Liep het toch niet zoals u gehoopt had en wil u dit met iemand anders dan ons delen, 
neem dan contact op met de ombudsdienst van het UZA op tel. 03 821 30 80 of 
mail naar: ombudsdienst@uza.be. 
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Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.


