Gids ziekenhuisopname

Onthaal van de patiënten
en van hun ouders

BESTE OUDERS

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola verzorgt kinderen van alle leeftijden: van de pasgeboren baby
tot de tiener.
In deze brochure vindt u naast praktische informatie ook diverse uurregelingen en een aantal huisregels om het
verblijf van de patiënten in de best mogelijke omstandigheden en met respect voor alle zieke kinderen en hun
ouders te laten verlopen.
Onze voornaamste bekommernis bestaat erin kinderen te behandelen en daarbij toe te zien op de veiligheid, de
rust en het welzijn van de zieke kinderen die in onze instelling worden opgenomen.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet-naleven
van de regels om in dit opzet te slagen.
Hebt u nog vragen? Geen probleem, het personeel staat te uwe beschikking en staat open voor dialoog. U kunt
ook altijd bij het personeel terecht voor alle bijkomende inlichtingen.
Geef ons gerust uw ervaringen in het ziekenhuis door via het contactformulier op de website.
Het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Ziekenhuizen zijn bekend als echte labyrinten. Om het makkelijker te maken om zich in het ziekenhuis te
verplaatsen, introduceren we een signalisatiesysteem op basis van routenummers.
Om meer over de bewegwijzering en de routes te ontdekken, ga naar
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ALLES IN GEREEDHEID BRENGEN V OOR DE HOSPITALISATI E VAN UW KIND
DE VOOROPNAME – DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Hierna maken wij u graag wegwijs in de administratieve formaliteiten die gepaard gaan met de opname in het
ziekenhuis van uw kind, ongeacht of het nu om een geplande opname, dan wel om een spoedopname gaat.
Waar dient u zich aan te melden?
Aan het onthaal voor de Opnames in de inkomhal. Volg route 010.
Openingsuren:

»
»

Van maandag tot vrijdag, tussen 07.00u en 17.30u
Op zaterdag, zondag en feestdagen, tussen 13.00u en 16.30u

Verloop van de vooropname:

»
»

Tijdens de raadpleging krijgt u van uw arts een document voor de reservering van een bed.

»

Het zou kunnen dat het secretariaat u een afspraak bij de anesthesist voorstelt. U hoeft daar dus verder
zelf niets voor te doen.

De arts – of diens secretariaat – legt u vervolgens uit welke stappen u dient te ondernemen
om een bed te kunnen reserveren voor uw kind.

Instemming om uw kind te laten verdoven en opereren
In geval van een operatie en/of een onderzoek dat een anesthesie vereist, is de houder van het ouderlijk gezag
absoluut verplicht om een ‘toelating om te verdoven’ en/of een ‘instemming om te laten opereren’ te
ondertekenen. U krijgt deze documenten van de anesthesist, de arts of de verantwoordelijke verpleegkundige.

En wat als mijn
kind via de
spoed wordt
opgenomen?

Na de eerste zorgen te hebben verstrekt, zal het team van de Spoeddienst
erop toezien dat uw kind op de juiste afdeling wordt opgenomen.

»

Voor alle administratieve inlichtingen verwijzen wij u graag door
naar het onthaal voor de opnames in de inkomhal (gelijkvloers) van
het ziekenhuis.
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DE KEUZE VAN DE KAMER
Het ziekenhuis beschikt over kamers met één enkel bed en kamers met twee bedden.
Wenst u een eenpersoonskamer, dan moet u die bij de vooropname aanvragen.
WAT MOET U PRECIES BETALEN?
In het kader van de ‘derdebetalersregeling’ neemt uw ziekenfonds of uw verzekeringsinstelling vrijwel alle kosten
rechtstreeks voor zijn/haar rekening, met uitzondering van:

»
»
»
»
»
»

Een door het Ministerie van Volksgezondheid vastgestelde persoonlijke bijdrage;
De farmaceutische spécialiteiten die niet worden terugbetaald;
Sommige benodigdheden (zoals protheses) die maar gedeeltelijk of helemaal niet worden terugbetaald;
Sommige niet-terugbetaalbare diensten;
Eventuele onkosten m.b.t. ziekenwagen of ander vervoer.
Tegen betaling hebt u ook de mogelijkheid om ‘s nachts bij uw kind te blijven slapen tijdens zijn verblijf
in het ziekenhuis, voor zover er geen medische bezwaren zijn.

De dag dat uw kind wordt opgenomen, verzoeken wij u een voorschot te betalen zoals deze bij wet voorzien is
en die bedoeld is om een deel van de niet-terugbetaalde ziekenhuisonkosten te dekken.
Bij dit bedrag wordt rekening gehouden met:

»
»

De vermoedelijke duur van het verblijf van uw kind;
Uw statuut (ziekenfonds).

Dit voorschot zal uiteraard in mindering worden gebracht van uw factuur.
Wanneer u voor een eenpersoonskamer kiest, vraagt u best vooraf aan uw arts welk percentage privé honoraria
hij toepast bovenop de gangbare honoraria.
Het ziekenhuis aanvaardt vrijwel alle bankkaarten:
American Express en Diners Club International.

Bancontact/Mister

Cash,

Visa, MasterCard,

Onze sociale dienst kan u altijd uitleggen wat u precies moet doen ingeval u met financiële of administratieve
problemen te maken krijgt. Indien u steun geniet van een OCMW, dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk te
melden aan de mensen van het onthaal voor de ziekenhuisopnames.
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De dag dat u met uw kind naar het ziekenhuis komt, kunt u zich melden aan het onthaal voor de opnames
op het tijdstip dat met het ziekenhuis werd afgesproken.

Overzicht van alle
documenten die
u moet voorleggen

»
»
»
»
»
»

Identiteitskaart van uw kind ;

»

Betalingsverbintenis of documenten m.b.t. uw privéverzekering:
Allianz, Allianz Worldwide Care, Assurance Fédérale, Bâloise Ins, CEE,
Delta Lloyd Life, DKV, Ethias, Fidea Med Exel, KBC Ass, Medi-Link, SOS
International (Tricare), Van Breda, Van Breda International, Youna,…

»

Betaalmiddelen (cash, Bancontact/Mister Cash,
American Express, Diners Club International);

»

Het document ‘Inschrijving op het operatieschema’ indien uw kind een
heelkundige ingreep moet ondergaan.

Brief van uw huisarts en, desgevallend, radiografieën;
Kind & Gezin schriftje van uw kind;
Naam en adres van uw huisarts;
Medicatie die uw kind momenteel neemt;
Toelatingen voor de terugbetaling van sommige geneesmiddelen (voor
chronische behandelingen) die u door uw ziekenfonds worden verstrekt;

Visa, MasterCard,
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DE VOORBEREIDINGEN – WAT MOET ER ZOAL IN DE VALIES VAN UW KIND ?

»
»
»
»

Zijn toiletgerief (zeep, tandenborstel & tandpasta, kam, enz.)
Zijn kleren voor overdag en ‘s nachts (pyjama, kamerjas)
Zijn pantoffels
De medicatie die uw kind al voorgeschreven kreeg

En voor de allerkleinsten dient u geen luiers te voorzien; die krijgt u namelijk in het ziekenhuis.
Voor baby’s en kindjes die nog de fles krijgen, wordt het melkpoeder eveneens door het ziekenhuis voorzien.
Uitzonderingen: indien uw kind een heel specifieke melk nodig heeft (intolerantie, dieet…) en wanneer het hier
wordt onderzocht voor zijn slaapgedrag (zaal 66), dan vragen wij u om uw eigen melkpoeder mee te brengen!
Zorg ervoor dat uw kind zich toch een beetje thuis voelt bij ons en vergeet daarom niet zijn favoriete knuffel,
speelgoed, boek, of een familiefoto voor op zijn kamer…

DE VOORBEREIDINGEN – HOE PRAAT U EROVER MET UW KIND?

Indien uw komst naar het UKZKF is voorzien, is het belangrijk dat u daar met uw kind over praat en
dit, vrij vroeg, al naargelang van zijn leeftijd en zijn karakter.

»

Leg hem uit waarom hij naar het ziekenhuis moet. Doe dat in simpele bewoordingen, maar gebruik
daarbij wél woorden die de waarheid weergeven.

»

Leg hem uit dat u zo vaak als maar kan naar het thuisfront zult bellen om ze op de hoogte te houden
van zijn toestand.

Zelfs de allerkleinsten zijn bijzonder gevoelig voor wat er tegen hen gezegd wordt. Uw kind heeft dan ook
behoefte aan uw troost, uw tederheid, uw kalmte...

Jezelf
voorbereiden
op een operatie:
volg de gids!

Voorafgaand aan een operatie dient u zich aan een aantal bijzondere
aanbevelingen te houden, zoals voor de maaltijden,
het toilet…
Wij hebben alle richtlijnen die u voorafgaand aan een operatie dient
te volgen, samengebundeld in een aparte brochure.
U krijgt deze brochure tijdens de raadpleging bij de anesthesist, maar
u kunt die ook altijd bij een van onze teams aanvragen!
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DE HOSPITALISATIE IN DE PRAKTIJK
Hierna lichten wij u graag een aantal praktische en regelgevende aspecten toe die gelinkt zijn aan het verblijf van
uw kind in het ziekenhuis. Voor een optimale behandeling is het van essentieel belang dat de patiënt,
zijn ouders en al wie hem in het ziekenhuis komt bezoeken zich ertoe verbinden om zich aan dit gedetailleerde
huishoudelijk reglement te houden. Daarnaast stelt het ziekenhuis een aantal diensten te uwe beschikking
om het verblijf van uw kind in het ziekenhuis vlot te laten verlopen.

HET IDENTIFICATIEARMBAND JE VAN UW KIND
Het identificatiearmbandje is in feite de mini-identiteitsfiche van uw kind binnen het ziekenhuis. Hij krijgt het om
van zodra hij in het ziekenhuis toekomt.
Het is altijd binnen handbereik van de zorgverstrekkers, zodat die met een simpele check kunnen garanderen dat
de juiste behandeling wel degelijk bij de juiste patiënt wordt verricht.
Het personeel vraagt u regelmatig naar de identiteit en de geboortedatum van uw kind en, nee, dat is niet
omdat wij zijn vergeten hoe uw kind heet. Maar in het belang van zijn veiligheid checken wij systematisch zijn
identiteit vóór iedere zorgverstrekking!
Hoe kunt u als ouders bijdragen tot de veiligheid van de
zorgverstrekking?
»
»
»

»
»
»

Kijk altijd de gegevens na op het armbandje van
uw kind.
Verwijder het armbandje nooit zolang uw kind
in het ziekenhuis verblijft.
Help ons bij het nakijken van de identificatie van
uw kind en dit, bij elk onderzoek of bij elke
behandeling.
Laat – bij de minste twijfel – de naam van uw
kind nakijken.
Vraag gerust om wat uitleg wanneer er iets niet
duidelijk is of indien u ergens aan twijfelt.
Aarzel niet om een nieuw armbandje te vragen
ingeval dat van uw kind ‘versleten’ of
onleesbaar zou zijn geworden.

En nóg een tip: laat uw kind hier spelenderwijs óók zijn bijdrage toe leveren!
Zing samen zijn naam, vraag uw kind om zijn naam te spellen of te tekenen, speel samen ‘Commando’…
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DE VEILIGHEID, IN ZIJN BEDJE EN IN ZIJN KA MER
Waarom vallen als het te vermijden is?
De wankele gezondheidstoestand van uw kind kan het risico op een valpartij vergroten.
Vandaar dat u ook altijd alert dient te blijven in het dagelijkse doen en laten van uw kind.

Hierbij alvast een paar tips om valpartijen te voorkomen

» Zet de zijpanelen van het bed (en zeker de bedspijlen bij
de allerkleinsten) rechtop, van zodra u zich het bed van
uw kind af beweegt
» Zet het bed in zijn laagste stand en blokkeer ook de
remmen.
» Laat uw kind in zijn eigen bedje liggen, wanneer u zelf
aan wat rust toe bent.
» Zorg dat uw kind te allen tijde ‘vast’ schoeisel draagt.
» Ruim de kamer altijd netjes op zodat jullie (uzelf en uw
kind) er ongehinderd in kunnen rondlopen.
» Berg alle draden en toestellen keurig op zodat jullie
nergens kunnen over struikelen.
» Neem altijd rustig de tijd wanneer u zich dient te
verplaatsen.
» Breng het personeel ook altijd op de hoogte telkens u
de kamer van uw kind verlaat.
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HOE VERLOOPT HET VER BLIJF VAN UW KIND PRECIES?
Een dag in het ziekenhuis verloopt steevast op het ritme van de zorgen, de passages van de artsen, eventuele
onderzoeken, de maaltijden, de bezoeken, de schoolse activiteiten en/of de ontspanning… En ook al heeft
iedere eenheid haar eigen organisatie, toch zijn er een aantal regels die in heel het ziekenhuis gelden.
DE MAALTIJDEN VOOR DE PATIËNTEN
Indien uw kind een speciaal dieet volgt (Voorbeeld: zonder vlees, zonder koemelk, zoutloos,…), gelieve dit
onmiddellijk te melden aan de verpleegkundige van de eenheid bij uw aankomst.
De ouders die het kind vergezellen kunnen eveneens een maaltijd bestellen (zie rubriek “begeleidende ouder”).
Voor de kinderen op de Slaapeenheid (Eenheid 66) moeten de ouders de maaltijd meebrengen.
In alle andere hospitalisatie eenheden van het UKZKF worden de maaltijden klaargemaakt door 2 verschillende
keukens:
1. Gewone voeding of op basis van de geloofsovertuiging: Brusselse Keukens
2. Zuigflessen en aangepaste voeding, zoals gemixte maaltijden, melkpapjes, … en/of specifiek voor een
bepaalde pathologie en de medische behoeften van het kind: Dieetkeuken van het UKZKF
De zuigflessen en de maaltijden worden bereid en bewaard volgens strikte regels wat betreft hygiëne en
bereiding teneinde de bacteriologische kwaliteit en de veiligheid van de patiënt te waarborgen.
Om deze redenen is verboden maaltijden mee te brengen, in de kamer te bereiden of voedsel te bewaren in
de kamer.
De zuigflessen worden klaargemaakt op de zuigflessenafdeling of op de moedermelkbank
Wij beschikken over een vijftigtal soorten melk. Indien wij echter niet zouden beschikken over de melk die uw
kind drinkt, zullen wij met uw akkoord een gelijkaardige melk geven.
Indien u niet akkoord zou gaan, aanvaarden wij dat, met het akkoord van de arts, u ons een gesloten doos van
de melk meebrengt, aangepast aan de leeftijd en de noden van uw kind. De zuigflessen zullen met die melk
bereid worden in de zuigflessenafdeling. Het melkoverschot zal op het einde van de hospitalisatie teruggegeven
worden.
De moedermelkbank van het Kinderziekenhuis stelt de moeders van kinderen die in het ziekenhuis zijn
opgenomen in staat om hun kind verder voeding te blijven geven met hun eigen melk. De moeders die hun
melk wensen af te staan aan het ziekenhuis kunnen dit eveneens doen. (zie brochure “Schenken van
moedermelk”.
Uurrooster van de maaltijden

» ’s Morgens
» ‘s Middags
» ‘s Avonds

van 08.15u tot 09.15u
van 12.30u tot 13.30u
van 17.30u tot 18.30u

Zuigflessen worden dag en nacht gegeven.
In overeenstemming met de regelgeving 1169/2011 die sinds 13/12/2014 van kracht is, hebt u het recht om u
te laten informeren over de samenstelling van de maaltijd van uw kind, meer in het bijzonder over het feit of
er al dan niet een van de 14 allergenen in zitten die verplicht moeten worden vermeld. Wilt u weten of de
maaltijden die door de dieetkeuken van het UKZKF worden aangeboden geen allergenen bevatten, dan mag u
daar gerust de verpleegkundigen die zich over uw kind ontfermen op aanspreken.
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DE BEZOEKUREN
De bezoekuren in het ziekenhuis lopen van 14.00u tot 20.00u.

»

In sommige ‘sectoren’ gelden er aangepaste bezoekuren (Eenheid Intensieve Zorgen, Neonatologie,
Pedopsychiatrie, Hemodialyse en Oncologie). Gelieve u tot het personeel van bewuste eenheden te
wenden voor meer informatie.

»
»

Om medische redenen kan het personeel beslissen om de bezoekuren in te korten.

»
»
»

Om risico’s op besmettingen te voorkomen, komen er liever geen kinderen onder de 6 op bezoek.

»

Iedere ziekenhuisopname is verschillend en daarom verzoeken wij u om de maatregelen te willen
respecteren die het verzorgend personeel in bepaalde gevallen zou nemen.

Naast de ouders worden er hoogstens 2 bezoekers toegelaten: u kunt uiteraard altijd even wachten
in de inkomhall of in de cafetaria.

De kinderen die op bezoek komen, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
In sommige – heel specifieke – gevallen kunnen er door het ziekenhuis bijkomende veiligheidsmaatregelen worden opgelegd: de toegang enkel en alleen tot de ouders beperken, de tassen
controleren, de identiteit checken van wie er met de ouders mee op bezoek komt...

U hebt er alle belang bij om uw kind altijd de waarheid te vertellen als u hem zegt wanneer hij bezoek mag
krijgen. Op die manier schept u geen ijdele verwachtingen of geeft u hem geen valse hoop...

TIJD VOOR WAT ONTSPA NNING…
Sommige eenheden beschikken over een speelruimte voor de gehospitaliseerde kinderen. Vraag de
opvoeders naar de openingsuren, alsook naar de activiteiten die daar regelmatig worden georganiseerd.
Regelgeving in de speelzalen: de broertjes en zusjes zijn hier óók welkom maar ze blijven wél onder de
verantwoordelijkheid van een ouder. De speelruimte is echter géén speeltuin en evenmin een kinderopvang,
een refter of een plek voor bezoeken. Wij verzoeken u de andere gehospitaliseerde kinderen te respecteren
en alles achteraf weer netjes op te bergen.
De gehospitaliseerde kinderen kunnen ook terecht in een openluchtspeeltuin, althans voor zover ze daar de
toelating voor hebben gekregen van de verantwoordelijke arts en voor zover ze daar onder toezicht van de
opvoeders spelen. De broertjes en zusjes zijn er óók welkom, maar ook hier altijd wél onder de
verantwoordelijkheid van de ouders! Voor meer informatie kunt u bij de opvoeders terecht.
Talrijke verenigingen en vrijwilligers zorgen tijdens de week voor ontspanning.
NIKS MISSEN OP SCHOO L, DANKZIJ DE ECOLE ROBERT DUBOIS
Wij moedigen alle gehospitaliseerde kinderen aan om naar school te blijven gaan, van zodra hun
gezondheidstoestand dit toelaat. Voor de patiënten die lange tijd in het ziekenhuis worden opgenomen,
beschikken wij gelukkig over de school Ecole Robert Dubois op de site van het ziekenhuis. In deze Ecole
Robert Dubois kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar school lopen.
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Als uw kind om de ene of de andere reden niet in staat is om naar de school te komen, dan kunnen de
leerkrachten altijd wel naar zijn kamer gaan om hem daar les te geven.
De school is open van maandag tot en met vrijdag van 09.15u tot 12.00u en van 14.15u tot 16.00u.
Hoe uw kind inschrijven? U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de arts die uw kind behandelt. Het is
ook deze arts die de aanvraag tot inschrijving samen met de Ecole Robert Dubois bekijkt. Nadien wordt u
uitgenodigd voor de officiële inschrijving en voor een rondleiding in de Ecole Robert Dubois.
Uw kind blijft hoe dan ook ingeschreven in zijn eigen school, waar de Ecole Robert Dubois actief mee
samenwerkt om een schoolplan op te stellen en op te volgen, al naargelang van de gezondheidstoestand
van uw kind. Een maatschappelijk werker zal u begeleiden bij de administratieve formaliteiten, in nauwe
samenwerking met de artsen en de school van uw kind.

BEDTIJD

»
»

Om 20u moeten alle kinderen op hun kamer zijn.
Om 22u gaan de lichten uit.

Nachtverpleegkundigen zijn in elke zorgeenheid aanwezig.

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS

Het is altijd de arts die beslist wanneer (datum en tijdstip) uw kind het ziekenhuis mag verlaten.
Alvorens u te laten vertrekken, moet het personeel nog wat papierwerk verrichten (afspraken vastleggen,
brief voor uw huisarts, eventuele papieren voor de verzekering…) en u ook de voorschriften en informatie
meegeven die u nodig hebt voor de thuisbehandeling. De praktische organisatie van de opvolging kan
verschillen van eenheid tot eenheid: let er dus op dat u nooit het ziekenhuis verlaat alvorens u alles met
het verpleegkundig en het medisch personeel besproken hebt.
Indien u het ziekenhuis verlaat met uw kind zonder toestemming van de arts, dan gaan wij u altijd vragen
om een vrijwillig ontslagdocument te ondertekenen.
Wij verzoeken u om de kamer te verlaten van zodra u de nodige documenten hebt gekregen voor het
ontslag van uw kind uit het ziekenhuis. Op die manier kunnen andere kinderen in het ziekenhuis worden
opgenomen. Als u moeilijkheden zou ondervinden qua mobiliteit waardoor u de kamer niet snel genoeg
kunt verlaten, dan mag u altijd een beroep doen op ons team om daar een oplossing voor te vinden.
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EXTRA RICHTLIJNEN VOOR DE OUDERS DIE BIJ HUN KIND WILLEN BLIJVEN
MEEHELPEN BIJ DE ZOR GVERSTREKKING
U mag altijd meehelpen bij de zorgverstrekking van uw kind. De teams wensen de ouders namelijk
in de mate van het mogelijke te betrekken bij de verzorging van hun kind. Hebt u daar vragen bij, dan mag u
die uiteraard altijd stellen (cfr. hoofdstuk over de inzet van de ouders).
Bij een heelkundige ingreep mag u als ouder bij uw kind blijven tot aan de ingang van de operatiezaal en mag
u ook na de operatie bij uw kind blijven in de ontwaakruimte.

BIJ UW KIND OVERNACH TEN
Doorgaans is er in alle eenheden – behalve op de eenheid pedopsychiatrie – een opklapbaar bed voorzien
zodat een van beide ouders bij het kind op de kamer zou kunnen overnachten.

»

Naleving van de maatregelen betreffende orde en hygiëne
Vanaf 8.30u dienen de ouders gekleed te zijn en moet hun bed zijn opgemaakt/opgeklapt.
De ouder die bij het kind blijft, alsook alle bezoekers worden verzocht om de kamer netjes te houden
en de regels betreffende hygiëne na te leven. (cfr. apart hoofdstuk betreffende hygiëne)
De ouders van de patiënten mogen niet zomaar van de ene naar de andere kamer lopen en evenmin
met zijn allen in een kamer gaan zitten.

»

Naleving van de uurregelingen
De bezoekuren in het ziekenhuis lopen van 14.00u tot uiterlijk 20.00u, behalve op bepaalde diensten
waar een aangepaste uurregeling geldt. Enkel omwille van uitzonderlijke, medisch vastgestelde
redenen kan een toelating verkregen worden voor het binnenkomen of buitengaan na 20u.
Denk eraan dat de toegangsdeuren tot de eenheden om 20.15u worden gesloten.

»

Het UKZKF is een ‘rookvrij’ ziekenhuis
Conform de wetgeving geldt er binnen het ziekenhuis een algemeen rookverbod voor iedereen.
Buiten het ziekenhuis is er een overdekte rookruimte te uwe beschikking; deze bevindt zich tussen de
hoofdingang en de spoeddienst, op het voetpad aan de overkant van het gebouw.

»

Verbaal en/of fysiek geweld
De rust en het respect van de patiënten, van de ouders die hun kind vergezellen en van het personeel
en van de infrastructuur dienen te allen tijde strikt in acht te worden genomen.
Binnen de muren van ons ziekenhuis patrouilleert constant een beveiligingsteam dat, indien nodig, op
elk moment door het personeel kan worden opgeroepen.

»

Portretrecht
Het is ten strengste verboden om andere patiënten, hun ouders of het personeel in het ziekenhuis
zonder toelating te fotograferen, te filmen of daar opnames van te maken.

»

Godsdienstvrijheid
Het ziekenhuis respecteert elke vorm van religie. En ook met de eet- en voedingsgewoontes van
eenieder wordt rekening gehouden; het volstaat dit te melden.

»

Verboden toegang
Om redenen van hygiëne en veiligheid is de toegang tot sommige ruimtes beperkt. Gelieve de
signalisatie en de ruimtes die aan het personeel zijn voorbehouden te respecteren, waarvoor dank.
Kinderen mogen nooit alleen (zonder toezicht van een volwassene) de lift nemen.
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ETEN & DRINKEN
U kunt in het ziekenhuis eten: u kunt maaltijdtickets kopen aan het onthaal en die dan vóór 9u afgeven
aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Aanbod aan schotels: standaard, vegetarisch (geen vlees, maar
wél vis) of diëtetiek (geen varkensvlees, maar niet ‘halal’).
In sommige kamers staat een koelkast, terwijl andere afdelingen over een gemeenschappelijke koelkast
beschikken voor voedingswaren van buitenshuis. Op sommige eenheden mag er echter niet worden
gegeten (informatie bij het personeel). Doorgaans bieden deze eenheden u dan een aparte keukenruimte
aan.
Gelieve geen bederfelijk voedsel op de kamer te bewaren, waarvoor dank.
U kunt ook alle dagen terecht in de Cosy (route 001) cafetaria aan de hoofdingang van het ziekenhuis. In
de buurt zijn er verder nog voldoende winkels: Van Gehuchtenplein (ingang UVC Brugmann) en Houba de
Strooper laan. Voor een plattegrond van de site verwijzen wij u naar de infobalie of het internet:
www.huderf.be.

TV KIJKEN

Op sommige eenheden staat er een televisietoestel in de kamer van uw kind.
Op de dienst ziekenhuisopnames kunt u een afstandsbediening bekomen.
Voor de afstandsbediening wordt een waarborg van 35 euro gevraagd. U krijgt deze uiteraard
terugbetaald wanneer uw kind het ziekenhuis verlaat, althans voor zover u het bewijs van betaling van
de waarborg kunt tonen en de afstandsbediening onbeschadigd is.
In sommige kamers zijn er geen tv-toestellen, meer in het bijzonder op de zogenaamde ‘kritieke’
eenheden, maar ook al naargelang van de leeftijd van de gehospitaliseerde patiënten.
WI-FI VERBINDING
Voor het comfort van zijn patiënten en bezoekers biedt het UKZKF gratis toegang tot Wi-Fi aan en dit,
voor een periode van 24 uur, die eventueel kan worden verlengd.
Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?
1) Log u in onder de naam van het netwerk ‘Free WIFI HUDERF’.
2) Voer uw GSM-nummer in op de Wi-Fi homepage.
3) Daarop ontvangt u een SMS’je met uw identificatiecode waarmee u gedurende 24 uur een gratis Wi-Fi
verbinding krijgt.

»

U wordt verzocht om het charter van de gebruiker te willen aanvaarden: het betreft de gebruiksvoorwaarden van de Wi-Fi in het ziekenhuis, om de veiligheid en de opspoorbaarheid op het net te
kunnen waarborgen.

»

Het is niet aan de personeelsleden om deze stappen te verrichten op de persoonlijke toestellen van de
patiënten.
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UW PERSOONLIJKE ZAKEN
Naast uw eigen kleding, toiletartikelen en die van uw kind, voorziet u best ook iets om de tijd te doden, iets
waar jullie allebei kan bezig zijn (lezen, schrijven, kleuren, puzzel,…).
Het ziekenhuis wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van persoonlijke zaken of
van geld. Het wordt aangeraden om geen waardevolle voorwerpen (handtas, geld, duur speelgoed,
smartphones…) in de kamer achter te laten.
Op sommige eenheden kunt u vragen om de sleutel van de kast van de kamer te krijgen.
Wij raden de patiënten aan om hun geld of waardevolle zaken onmiddellijk bij aankomst in het ziekenhuis
aan hun ouders af te geven.
BESCHIKBARE INFRASTR UCTUUR
Alle eenheden stellen de ouders op de afdeling zelf of daarbuiten een ruimte ter beschikking waar ze wat
kunnen uitrusten of een keukentje. Vraag ernaar bij het personeel van de eenheid.
HET ONTHAALHUIS VOOR DE OUDERS
Als de andere ouder graag één of meerdere nachten in de buurt van het ziekenhuis wenst te overnachten,
dan kan die, tegen een democratische prijs en voor zover er plaats is, in het Onthaalhuis voor de Ouders
terecht. Dit gebouw is vlak naast het UKZKF gelegen.
Meer informatie op onze website: ‘Het onthaalhui van het Kindziekenhuis’
U kunt het Onthaalhuis voor de Ouders contacteren op het nummer: 02 477 29 25
Er is altijd iemand bereikbaar:

van maandag t/m vrijdag

10.00u – 12.00u
14.00u – 16.00u
20.00u – 22.00u

‘s zaterdags

10.00u – 12.00u
20.00u – 22.00u

’s zondags / feestdagen

16.00u – 18.00u
20.00u – 22.00u
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OVERIGE DIENSTEN DIE TE UWE BESCHIKKING STAAN

»

Algemeen onthaal in het ziekenhuis

Het algemeen onthaal (route 002) in het ziekenhuis is open van maandag t/m vrijdag tussen 07.00u en
17.30u en ’s zaterdag en ’s zondags tussen 13.00u en 16.30u.

»

Sociale dienst

Op verzoek – via het personeel – kunt u op alle diensten een beroep doen op een maatschappelijk werker.
Contact: 02 477 32 69

»

Advies bij de administratieve zaken

Voor advies en wat hulp bij de hele administratie rond de ziekenhuisopname van uw kind, of de regeling
met uw ziekenfonds, met uw verzekeringsmaatschappij...
Contact: 02 477 31 39
Voor advies over de betalingsverbintenissen
Contact: 02 477 32 69

»

of de maatschappelijke werker waarmee u al contact had

Dienst voor interculturele bemiddeling

Op verzoek – via het personeel – kunt u ook op alle afdelingen een beroep doen op de dienst voor
interculturele bemiddeling.
Contact:

Lokaal en bezoekuren:

mediation.interculturelle@huderf.be

Route 480 – van maandag t/m vrijdag.

interculturele.bemiddeling@ukzkf.be

De juiste uren staan
op de deur van het lokaal genoteerd.

02 477 36 79 of 02 477 28 96

»

Morele of religieuze bijstand

Op verzoek – via het personeel – kunt u te allen tijde ook bijstand krijgen van een vertegenwoordiger van
uw godsdienst of van een lekenconsulent. Hij zal u de nodige spirituele bijstand verlenen, conform uw
behoeftes, uw waarden en uw geloofsovertuigingen.
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»

Een opmerking? Een klacht? Een vraag?

Spreek daar dan zo vlug mogelijk iemand van het personeel over aan. Op die manier zullen wij naar een
oplossing kunnen zoeken en er verder ook op toezien dat de hospitalisatie van uw kind in ideale
omstandigheden verloopt.
U kunt uw opmerkingen ook op papier zetten, via het speciale contactformulier op onze website:
http://www.huderf.be/fr/contact.asp.
Daarbovenop staat onze bemiddelingsdienst voor de ‘patiëntenrechten’ ook altijd te uwe beschikking.

»

Bemiddelingsdienst ‘Patiëntenrechten’
Contact:

Lokaal en bezoekuren:

droitsdupatient@huderf.be

Route 480 – van maandag t/m vrijdag.

rechtenvandepatient@ukzkf.be

De juiste uren staan
op de deur van het lokaal genoteerd.

02 477 28 96

Vergeet niet om een afspraak vast te leggen!

Wij verbinden ons
ertoe om het
charter van de
patiëntenrechten
na te leven.

»

De band behouden met uw huisarts en de
andere mensen die uw kind verzorgen

»

De geheimhouding verzekeren van al de
inlichtingen over de situatie van uw kind,
op persoonlijk, medisch en sociaal vlak

»

U de keuze laten om een onderzoek, een
behandeling of een zorg voor uw kind te
aanvaarden of te weigeren

»

U het recht verschaffen om deze keuze toe
te vertrouwen aan een door uzelf
aangewezen vertrouwenspersoon

»

Toestaan dat een door u gekozen arts het
medisch dossier van uw kind inkijkt

»

U klaar en duidelijk laten weten wie (naam
en beroep) zich zoal over uw kind ontfermt,
inclusief de studenten die in ons universitair
ziekenhuis stage lopen en die als dusdanig
op hun badges geïdentificeerd zijn.
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HET ZORGPROCES: DE PIJNBEHANDELING
Pijnbestrijding bij kinderen is een fundamenteel recht dat als een rode draad doorheen onze zorgverstrekking
loopt en dit, in alle geledingen van het ziekenhuis. Medicamenteuze oplossingen, een ontspanningsprogramma,
een aparte Pain Resource Unit, een mobiele eenheid rond palliatieve zorg...
Stuk voor stuk initiatieven die onze teams op een gepersonaliseerde manier kunnen inzetten voor uw kind
al naargelang van diens behoeftes. Bovendien doen wij er alles aan om u als ouder actief te betrekken bij de zorg
van uw kind, meer in het bijzonder via de ontspanningstechnieken. Spreek het team dat uw kind behandelt daar
gerust over aan, om te zien wat u zoal kunt doen op dit vlak.
HET ZORGPROCES: EEN ROL VOOR DE OUDERS
De betrokkenheid bij en de actieve deelname aan de zorgverstrekking van hun kind en hun veiligheid maken
integraal deel uit van de door ons ziekenhuis gekozen filosofie.

»

Vandaar dat u altijd de kans krijgt om bij uw kind te blijven tijdens zijn behandelingen
en/of zijn onderzoeken.

Waar en hoe kunt u zoal helpen? Bijvoorbeeld door degelijk te informeren, door voor afleiding te zorgen, via
‘huid-op-huid
contact’
met
uw
baby
op
de
neonatologie,
via
borstvoeding,
door uw kind te leren eten, door te zorgen voor een goede hygiëne, de psychologische begeleiding…
Enkel de operatiezaal is voor u verboden terrein; deze is uitsluitend voorbehouden voor al wie daar werkt. Maar
u kunt uiteraard wél dicht bij uw kind blijven tot aan de deur van het OK en nadien – na de ingreep –
op uw kind wachten in de ontwaakruimte.
Gezien de specifieke aard van de zorgen en de behandeling van de patiënten op de eenheid pedopsychiatrie
is het de ouders niet toegestaan om daar de hele tijd bij hun kind te blijven of er te overnachten.

»

Om die reden wordt u vrijwel constant gevraagd om de identiteit en de geboortedatum van uw
kind te herhalen, wat de veiligheid van de toegediende zorgen ten goede komt.

In het kader van het accreditatieproces Canada International (= kwaliteitslabel voor ziekenhuisinstellingen)
verbinden wij ons ertoe om u partner te maken in het zorgproces en aldus de kwaliteit en de veiligheid van de
zorgen aan onze patiënten nog te verbeteren.
U kunt uw rol op dit vlak altijd bespreken met het team dat zich over uw kind ontfermt!
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DE ZIEKENHUISHYGIËNE
Microben verspreiden zich razendsnel, voornamelijk via de handen. Ze kunnen óók worden
overgebracht wanneer je moet hoesten of niezen en in zeldzame gevallen via je kleren.
Om het risico op overbrenging van microben tot een minimum te beperken, zet het ziekenhuis alle
middelen in en de voornaamste strategie is de handhygiëne voor het personeel. Zo zijn er her en der
in het ziekenhuis flacons met een water-alcoholoplossing voorzien om je handen te ontsmetten.
Bij sommige infecties zijn specifieke maatregelen vereist om te vermijden dat ze onder patiënten
worden overgebracht. Desgevallend dient het personeel zich dan, naast en bovenop de handhygiëne,
aan een aantal speciale procedures te houden:

»
»
»

Het dragen van een masker;
Het dragen van beschermkledij;
Het dragen van handschoenen.

Het kan helaas gebeuren dat een kind een tijdje niet zijn kamer uit mag. Is dit bij uw kind het geval, dan
dient u de richtlijnen van het zorgpersoneel strikt op te volgen.
Welke voorzorgsmaatregelen moet u zoal nemen?

»

De handhygiëne is veruit de belangrijkste maatregel voor uw kind, alsook voor de ouders
en voor alle andere bezoekers.
In het ziekenhuis moet u uw handen altijd met de water-alcoholoplossing ontsmetten. U dient uw
handen er meerdere keren per dag mee in te wrijven en het is zelfs absoluut verplicht telkens u de
kamer van uw kind betreedt en telkens u zijn kamer verlaat. Als uw handen zichtbaar vuil zijn, dient u
ze eerst met water en zeep te wassen alvorens ze met de water-alcoholoplossing in te wrijven.

» Vermijd om naar het ziekenhuis te komen indien uzelf of iemand die u vergezelt (broertjes
of zusjes van uw kind) met koorts, puistjes, diarree, griep of een andere besmettelijke ziekte zit.
Indien uzelf of iemand die u vergezelt (inclusief de broertjes en zusjes van uw kind) met een
verkoudheid zit of moet hoesten, dient u dit aan de verpleegkundige te melden, die u dan een masker
zal geven om uw kind en de anderen te beschermen.
»

Loop niet van de ene naar de andere kamer.

»

Vermijd dat bezoekers het toilet van uw kind gebruiken of dat ze op zijn bed gaan zitten.
Op elke verdieping zijn er voldoende wc’s voor de ouders en de bezoekers beschikbaar.

» Houdt u aan de algemene en bijkomende maatregelen betreffende hygiëne die u, indien
nodig, door het verzorgend personeel zullen worden uitgelegd.
» Tot slot – en nog altijd om hygiënische redenen – wijzen wij u erop dat dieren, planten en
bloemen niet zijn toegelaten in het ziekenhuis. Het is overigens verboden om de duiven in de buurt
van het ziekenhuis te voederen.
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BEVEILIGING VAN DE MEDISCHE GEGEVENS EN FORMELE INSTEMMING DOOR DE PATIËNT
De administratieve en medische gegevens van uw kind worden altijd verwerkt conform de wetgeving
op de bescherming van de privacy en op de patiëntenrechten.
Verwerking van de gegevens
Alle gegevens die u ons verstrekt over de opname en het verblijf van uw kind in ons ziekenhuis worden in
de computer ingebracht, dan wel manueel verwerkt. Het gaat vooral over:

»
»
»
»
»

de gegevens om uw kind te identificeren;
persoonlijke ‘kenmerken’ (inclusief uw aansluiting bij een ziekenfonds) ;
de samenstelling van uw gezin;
het identificatienummer in het rijksregister;
medische gegevens.

Deze data worden verwerkt om het verblijf van uw kind te kunnen opvolgen, alsook met het oog op de
facturatie en de hele administratie rond de ziekenhuisopname van uw kind.
Uw recht op toegang tot deze gegevens
Onder voorbehoud beschikt u over het recht op toegang tot de gegevens over uw kind: in functie van de
leeftijd en de rijpheid, wordt ook uw kind betrokken bij de uitoefening van dit recht. U hebt ook het recht
om te vragen dat deze gegevens eventueel zouden worden rechtgezet, conform de beschikkingen van de
artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992. De medische gegevens van uw kind zullen u
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst van een door uzelf gekozen arts (uw huisarts, bijvoorbeeld) worden
meegedeeld.
Communicatie rond de medische gegevens
Het ziekenhuis meldt u bovendien dat, conform artikel 7 van voornoemde wet, de medische gegevens altijd
worden verwerkt onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een arts. U geeft de artsen van
het ziekenhuis en hun teams – die instaan voor de medische behandeling van uw kind – uitdrukkelijk de
toelating om inzage te krijgen in al de medische gegevens van uw kind. Daarnaast geeft u het ziekenhuis de
toelating om de medische gegevens van uw kind door te geven aan iedere beoefenaar van de geneeskunst,
evenals aan diens medisch team en dat om alle zorgen die uw kind worden verstrekt perfect op elkaar te
kunnen afstemmen en deze ook te coördineren.
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Hoe krijg ik toegang tot mijn medisch dossier?
Online via www.reseausantebruxellois.be of u kunt de procedure volgen die
op onze website wordt beschreven (https://bit.ly/3t6zDva) of scan deze QR
code :
U bent niet geregistreerd op het netwerk?
Voor de inzage of een kopie van het medisch dossier van uw kind volstaat
het om een afspraak te maken met de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis.
Contact:
02 477 29 45 / 02 477 29 24 | directionmedicale@huderf.be

Het UKZKF is partner van het Brussels Gezondheidsnetwerk ABRUMET.
Door te aanvaarden dat het dossier van uw kind gedeeld wordt, geeft u de artsen
(generalisten en specialisten) die een therapeutische band hebben met uw kind
de toelating om onmiddellijk inzage te hebben in zijn medische gegevens.
Het delen van deze informatie onder professionals zorgt niet alleen voor tijdwinst, maar vermijdt ook dat
sommige onderzoeken meermaals plaats hebben. Uiteindelijk zorgt het ook voor een kwalitatief hoogstaande
follow-up door de behandelende artsen...
U kunt uzelf inschrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk via het internet. Dit kan online indien u over
een elektronische identiteitskaart (eID), de pincode ervan en een kaartlezer beschikt of aan het onthaal.
Meer informatie en inschrijvingen: www.reseausantebruxellois.be.
OVER HET UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA
WAARDEN EN OPDRACHTEN
Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich
uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.
Het UKZKF heeft volgende opdrachten:

»

Kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden
middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij
het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

»

Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een
continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde vakkennis;

»

Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.
In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het
kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en
het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.
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WIJ STAAN ER NIET ALLEEN VOOR, WANT OOK ZIJ STEUNEN ONS…

The Belgian’s Kids’ Fund for Pediatric Research
De toekomst begint bij de gezondheid van onze kinderen. Zo zijn er de voorbije
20 jaar zo’n 140 beurzen uitgereikt aan jonge, verdienstelijke artsen. Ze
schreven allen samen meer dan 40 doctoraatswerken rond pediatrie of andere
aan de kindergeneeskunde gerelateerde disciplines.
www.belgiankidsfund.be

Kids’ Care: fonds voor de humanisering en de kwaliteit van de
zorgverstrekking naar kinderen toe
Het Speelplein… dat is iets van hun! De gulle schenkers van Kids’ Care hebben
destijds, in 2015, ook rijkelijk bijgedragen tot de aankoop van onze
chirurgische robot en tot de nieuwe lokalen voor de Therapeutische
Kleuterklasjes
in
2019.
Daarnaast financiert Kids’Care nog heel wat andere recreatieve activiteiten.
www.ami-huderf.be

Sauvez Mon Enfant
De vereniging Sauvez Mon Enfant is heel in het bijzonder gewijd aan de
spoedopnames en de intensieve zorgen. In deze optiek worden ieder jaar een
aantal projecten (opleidingen, brochures, uitrusting…) gefinancierd en dit, in
alle geledingen van het ziekenhuis.
www.sauvezmonenfant.be
Ademar
De vrienden van de kinderen met nieraandoeningen financieren specifiek een
aantal activiteiten voor onze nierpatiëntjes op de afdelingen dialyse en
nefrologie.
www.ademar.be

En dan zijn er nog heel wat andere verenigingen die regelmatig bijdragen tot de activiteiten van het
Kinderziekenhuis.
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij ons dan verwijzen wij u graag naar de ‘jobs’ page
op onze website www.huderf.be
U kunt hier ook altijd de opvoeders van het ziekenhuis een mailtje voor sturen: educateurs@huderf.be.

LATEN WIJ MET ELKAAR IN CONTACT BLIJVEN
Alle zorgeenheden hebben een rechtstreekse telefoonlijn: u vindt deze nummers op de website van het
ziekenhuis – www.huderf.be.
U kunt deze afdelingen ook altijd bereiken via ons algemeen nummer: 02 477 33 11.
Onze teams blijven te uwe beschikking op het ogenblik dat u terug naar huis gaat met uw kind.
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NOTA’S
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Verantwoordelijk uitgever: Communicatiedienst van het UKZKF
Datum van publicatie: 01/2021
Sommige elementen in deze brochure kunnen mogelijks evolueren tussen twee heruitgaven. Alle inlichtingen worden te
indicatieven titel verstrekt en het UKZKF kan daar dan ook nooit administratief en juridisch verantwoordelijk voor worden
gesteld.
Hebt u hieromtrent een opmerking? huderf.communication@huderf.be
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
J.-J. Crocqlaan 15
1020 Brussel
02 477 31 11
www.huderf.be
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