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Gegevens 
Franciscus Gasthuis 
Kinderafdeling 
Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam 
Telefoonnummer Kinderafdeling: 010 – 461 6403 
 
 
 
Kamernummer: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Behandelend arts: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Arts-assistent: 
 
__________________________________________________ 

 
 
Kinderverpleegkundige: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Pedagogisch medewerker: 
 
__________________________________________________ 



Voorwoord 
Als kinderarts zijn wij verplicht alles wat wij van uw kind weten 
geheim te houden. Maar er zijn uitzonderingen. Zo mogen wij 
wel informatie over uw kind doorgeven aan artsen die 
betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw kind. 
Dit geldt alleen voor informatie die zij nodig hebben om hun 
werk goed te doen.  
 
Wij vinden als kinderarts dat ook artsen die werkzaam zijn in 
de jeugdgezondheidszorg alle belangrijke medische informatie 
over uw kind moeten hebben. Dat wil zeggen, artsen bij het 
consultatiebureau en bij de GGD als uw kind ouder is dan vier 
jaar. Dit is in het belang van uw kind. Om te zorgen dat zij 
volledige informatie hebben, sturen wij standaard alle 
belangrijke medische informatie waarover wij beschikken door 
aan de arts van het consultatiebureau en de schoolarts. Wij 
gaan er vanuit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.  
 
Volgens het protocol van het Ministerie van Volksgezondheid 
zijn alle ziekenhuizen in Nederland verplicht om kinderen 
standaard te screenen op een vermoeden van 
kindermishandeling. Het Franciscus Gasthuis doet dit middels 

het invullen van een vragenlijst.  
 

Let op 

Als u er wel bezwaar tegen heeft dat wij belangrijke medische 
informatie over uw kind doorsturen aan de 
jeugdgezondheidszorg, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 
mondeling en schriftelijk doorgeven aan de behandelend arts 
van uw kind. 



Inleiding 
Een opname in het ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis, is voor 
u en uw kind een ingrijpende gebeurtenis. Voor het kind omdat 
het in een vreemde omgeving komt: er is angst voor het 
‘onbekende’. Voor u als ouders of verzorgers, omdat u een deel 
van de zorg aan anderen moet overdragen. Samen met u willen 
wij al het mogelijke doen om uw kind de zorg te geven die het 
nodig heeft en te zorgen dat het verblijf op de afdeling prettig 
verloopt. 
 
Een grote instelling als een ziekenhuis heeft verschillende 

regels nodig om alles soepel te laten verlopen. Het is belangrijk 
dat u en wij ons aan deze regels houden. Daarnaast is deze 
folder bedoeld om u te helpen bij de voorbereiding van uw kind 
op de ziekenhuisopname. 
 

www.franciscus4kids.nl 
Om u en uw kind op een leuke en ontspannen manier voor te 
bereiden op de ziekenhuisopname is er een kindersite gemaakt: 
www.franciscus4kids.nl. De site is zoveel mogelijk aangepast 
aan de belevingswereld van het kind. Wij reiken u handvatten 

aan, om u en uw kind voor en tijdens de ziekenhuisopname te 
begeleiden. Zo staan er onder andere boekentips op, een 
dagprogramma, wie er werken op de Kinderafdeling en foto’s 
van onderzoeken. 
 

http://www.franciscus4kids.nl/


Algemene informatie 

 

Kinderafdeling 
De Kinderafdeling bevindt zich op de negende verdieping van 
het Franciscus Gasthuis. Op de afdeling liggen kinderen en 
jongeren van 0 tot 18 jaar. Er zijn twee zalen met drie bedden 
en één zaal met vier bedden. Er wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd kinderen en jongeren in dezelfde leeftijd bij elkaar 
op de kamer te leggen. 
 
Naast de zalen zijn er elf éénpersoonskamers (boxen) 

aanwezig. Uw kind wordt opgenomen op een box als het wordt 
verdacht van een besmettelijke ziekte of als het extra zorg of 
bewaking nodig heeft. Indien uw kind op een box is 
opgenomen, is het noodzakelijk dat hij of zij op deze box blijft, 
tenzij de arts of verpleegkundige anders vermeld. 
 

Voorbereiding geplande opname 
Voor het kind is het belangrijk dat het wordt voorbereid op de 
opname in het ziekenhuis. Achter in deze folder vindt u een lijst 
met boeken die u hierbij kunnen helpen. Ook kunt u samen met 

uw kind onze kindersite www.franciscus4kids.nl bezoeken. 
 

 

http://www.franciscus4kids.nl/


Voor de opname van uw kind kunt u het volgende meenemen: 

 nachtkleding en pantoffels; 
 toiletartikelen; 
 dagelijkse kleding; 
 speelgoed en knuffels voorzien van naam; 
 eigen fles, speentje, tuitbeker; 
 eventueel foto’s, muziek of iets waar uw kind aan gehecht is; 
 eventueel eigen medicatie die thuis wordt gebruikt. 
 

Opname 
Op de dag van opname, indien gepland, wordt u opgevangen 
door de verpleegkundige. Zij stelt u een aantal vragen over uw 
kind. Ook willen wij van u weten of uw kind bepaalde slaap- en 
eetgewoonten heeft. Wij proberen daar zoveel mogelijk 
rekening mee te houden. Tevens krijgt u informatie over de 
gang van zaken op de afdeling. Elk kind reageert op zijn 
specifieke eigen wijze op een ziekenhuisopname. Wanneer u 
hier vragen over heeft, kunt u altijd terecht bij de 
verpleegkundige of pedagogisch medewerker.  
 

Kinderziekten 
Als uw kind een kinderziekte heeft of de laatste week hiermee 
in aanraking is geweest, wilt u dit dan doorgeven aan de 
verpleegkundige of kinderarts. 

 

Operatie 
Wanneer uw kind wordt opgenomen voor een (spoed) operatie 
zal de verpleegkundige en pedagogisch medewerker u en uw 
kind hierin begeleiden. 
Een van de ouders mag aanwezig zijn bij het inleiden van de 
narcose. 
 

Fototherapie  
De meeste baby’s worden twee dagen na de geboorte geel. Als 
uw baby te geel ziet, wordt fototherapie ingezet. Hierbij ligt uw 
baby op een lichtmatras en/of onder blauwe lichtlampen die 
ervoor zorgen dat de gele kleurstof wordt afgebroken en weer 
het lichaam verlaat via de urine en ontlasting. Bij fototherapie 
blijft u bij uw baby. U kunt uw baby gewoon verzorgen en 



voeden, alleen mag uw baby niet te lang onder de lamp 

vandaan. 
 

Ouderparticipatie 
Ouderparticipatie betekent dat wij u als ouders of verzorgers 
zoveel mogelijk bij de verzorging van uw kind willen betrekken. 
U kunt de hele dag bij uw kind zijn en zelf uw kind in bad doen, 
eten geven en spelletjes doen. Het is voor uw kind prettig om 
in de vreemde ziekenhuisomgeving een ouder bij zich te 
hebben. Zeker wanneer er een onderzoek plaatsvindt, kan het 
voor uw kind minder angstig zijn als u meegaat. 
 

Online-dagboek 
Dit dagboek heeft als doel om bij te laten houden wat uw kind 
heeft meegemaakt. Het dagboekje krijgt uw kind uitgeprint 
mee naar huis, zodat het bijdraagt aan de verwerking van de 
opname in het ziekenhuis. Vraagt u bij de verpleegkundige om 
meer informatie. 
 

Rooming-in 
U bent overdag de hele dag welkom om bij uw kind te blijven, 

maar dat geldt zeker ook voor de nacht. Wij bieden de 
mogelijkheid, voor één ouder, om ’s nachts bij uw kind op de 
kamer te blijven slapen. Uw kind voelt zich dan minder vreemd 
in het ziekenhuis. De ouder die rooming-in verblijft, kan mee-
eten in het Franciscus Gasthuis. Door de voedingsassistent 
wordt een standaard maaltijd aangeboden. Het is dus niet 
mogelijk om zelf te kiezen. Wel kan er ’s avonds een keuze 
gemaakt worden uit vlees, vis of vegetarisch. 
Als u blijft slapen dan kunt u voor 8.00 uur gebruik maken van 
de badkamer. Daarna maken de kinderen gebruik van de 
badkamer. Om alles zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u het bed waarop u heeft geslapen, zelf af te halen 
en terug in te klappen tot stoel. Het is de bedoeling dat u het 
bed opklapt voor 7.30 uur. Zo is er overdag voldoende ruimte 
voor verpleegkundigen en medische zorg. ’s Avonds kunt u zelf 
uw stoel weer uitklappen tot bed. 
 



Wanneer u rooming-in blijft bij uw kind, wordt van u verwacht 

dat u anticipeert in de zorg. Hiermee wordt bedoeld dat u zelf 
uw kind verzorgd, verschoond of voeding geeft. 
 

Informatievoorziening 
Informatie over uw kind wordt alleen aan u, als ouders of 
verzorgers, gegeven. U heeft recht op volledige en duidelijke 
informatie over de behandeling en onderzoeken die uw kind 
krijgt. Hulpverleners zijn verplicht deze informatie te geven. 
Een groot onderzoek wordt daarom altijd eerst met u 
besproken. Dit geldt overigens niet altijd voor het prikken van 
bloed. In de praktijk is dit niet haalbaar. Zo af en toe kan het 
nodig zijn bloedwaarden te controleren. Dit gebeurt meestal 
met een vingerprik. Wanneer u aanwezig bent, wordt u hier 
uiteraard van op de hoogte gebracht. Anders verneemt u het 
achteraf.  
 
Voor informatie over de toestand van uw kind, of wanneer u 
vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die 
voor uw kind zorgt.  

 

Speelkamer 
Op de afdeling is een speelkamer. De speelkamer is bedoeld om 
kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis wat afleiding te 
bieden. De speelkamer is niet bedoeld voor broertjes, zusjes of 
ander bezoek, anders wordt het er te druk. Om er voor te 
zorgen dat de speelkamer een veilige omgeving blijft voor uw 
kind worden er geen medische handelingen verricht.  
 
De openingstijden van de speelkamer zijn:  
 maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. 
 vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur. 
 
Wilt u ’s avonds of in het weekend iets hebben uit de 
speelkamer, zoals speelgoed, een spelletje of een dvd. Vraag 
dit dan aan de verpleegkundige. Op de afdeling is voldoende 
speelgoed aanwezig. Het is prettig en vertrouwd voor het kind 
als het zijn eigen knuffel bij zich heeft. Als u zelf speelgoed wilt 
meenemen, is dit natuurlijk ook mogelijk. Om het speelgoed 
niet kwijt te raken is het handig om het te merken. 



 

Het kan zijn dat uw kind door medische redenen niet naar de 
speelkamer kan. De pedagogisch medewerker of 
verpleegkundige zorgt dan dat er speelgoed bij uw kind op de 
kamer aanwezig is. Speelgoed wat op de boxen wordt gebracht, 
mag niet meer van de boxen af, dit in verband met de hygiëne. 
Het speelgoed moet eerst worden schoongemaakt, voordat het 
terug gaat naar de speelkamer. 
 

Speeltuin 
Op de begane grond bij het liftenblok bevindt zich de 
buitenspeeltuin. Wanneer u met uw kind naar de speeltuin wilt 
gaan, meldt u dit dan bij de verpleegkundige of de pedagogisch 
medewerker. 
 
Als uw kind op een box of in isolatie verblijft, dan mag het in 
principe niet van de kamer af. U kunt dit verder bespreken met 
de verpleegkundige. 
 

Voeding 
Drie keer per dag komt de voedingsassistent langs met een 
maaltijden kar. U kunt dan de maaltijd voor uw kind zelf 
samenstellen.  
 
Voor kinderen jonger dan één jaar gebruiken wij vaste 
voedingstijden, maar in overleg kunnen we uitzonderingen 
maken. 
 Vijf voedingen 

6.00 – 10.00 – 14.00 – 18.00 – 22.00 uur. 
 Zes voedingen 

8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00 – 24.00 uur. 
 Zeven voedingen 

4.00 – 8.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00 – 24.00 uur. 
 Acht voedingen 

3.00 – 6.00 – 9.00 – 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00 – 24.00 
uur. 

 

Kolven 
Als u wilt afkolven kunt u dit naast het bed van uw kind doen (u 
kunt dan gebruik maken van 1 van de 2 kolfapparaten van de 



afdeling) of u kunt gebruik maken van de “kolfkamer” op de 10e 

etage hiervoor is het wel wenselijk dat u dan gebruik maakt 
van uw eigen kolfapparaat. 
 

Rechten van uw kind 
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO) zijn ook de rechten van uw kind geregeld. In de WGBO 
gaat het over twee dingen die belangrijk zijn voor u en uw 
kind: dat ze recht hebben op informatie én toestemming 
moeten geven.  
 
Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar: 
 Hebben ze recht op duidelijke 

informatie. Aan het kind en de 
ouders moet worden verteld wat er 
aan de hand is en wat er aan gedaan 
kan worden.  

 Ouders moeten toestemming geven 
voor onderzoek of behandeling. 

 Kinderen worden zoveel mogelijk bij 
de beslissing betrokken (als ze dat 
willen). Er moet in ieder geval naar 

ze worden geluisterd. 
 
Kinderen of jongeren van 12 tot 16 jaar 
De wet gaat ervan uit dat kinderen of 
jongeren vanaf 12 jaar, oud genoeg zijn 
om zelf ook een belangrijke stem te 
hebben in zaken die met hun 
gezondheid te maken hebben. Ze 
mogen nog niet alleen beslissen (op 
enkele uitzonderingen na), maar hun 

mening is net zo belangrijk als die van de ouders. 
 Zij hebben net als de ouders recht op informatie. Als ze iets 

niet begrijpen raden we ze aan te vragen om duidelijkere 
informatie. 

 Zij en de ouders moeten toestemming geven voor een 
onderzoek of behandeling. 

 Zij en de ouders mogen na overleg in het medisch dossier 
kijken. 

 



Jongeren van 16 jaar of ouder 

Officieel zijn jongeren met 16 jaar nog steeds niet 
meerderjarig, maar wel volgens de WGBO: 
 Alleen zij hebben recht op informatie. 
 Alleen zij beslissen of ze een behandeling willen of niet. 
 Alleen zij mogen het medisch dossier inzien. 
 
Het feit dat de beslissing van de jongere afhangt, wil niet 
zeggen dat de ouders niet meer belangrijk zijn. Natuurlijk is het 
goed om met ze te overleggen. Het voelt ook beter voor de 
jongere, want zo’n beslissing kan best lastig zijn. Zie voor meer 

informatie: www.jadokterneedokter.nl. 
 

Afdelingsinformatie 
Op de Kinderafdeling vinden wij patiëntgerichte zorg erg 
belangrijk. Met deze zorg wordt uw kind zoveel mogelijk door 
dezelfde verpleegkundigen verpleegd. Wie zijn er werkzaam op 
de Kinderafdeling: 
 
Afdelingsmanager 
De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de gang van 
zaken op de afdeling. Deze zorgt voor de coördinatie en 

organisatie van alle werkzaamheden. Door de werkzaamheden 
ziet u de afdelingsmanager niet bij de verzorging van uw kind. 
 
Teammanager 
De teammanager coördineert de zorg en zijn het aanspreekpunt 
van de afdeling. 
Zij zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 7.30-
16.00 uur. 
 
Arts-assistent of zaalarts 

Dit is een arts die zich in de kindergeneeskunde specialiseert. 
Deze arts onderzoekt uw kind en kijkt hoe het gaat. Hij of zij is 
uw vaste aanspreekpunt en legt u uit wat de diagnose en 
behandeling van uw kind inhoudt. 
 
Kinderarts 
De kinderarts is eindverantwoordelijk voor de diagnose en het 
beleid. De zaalarts bespreekt alle problemen van uw kind met 
de kinderarts. 

http://www.jadokterneedokter.nl/


 

Verpleegkundige 
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de directe zorg 
van uw kind. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich richten tot 
de verpleegkundige die op dat moment voor uw kind zorgt. Op 
de gang naast het kantoor van de verpleegkundigen bevindt 
zich een groot wit bord waar de naam van uw kind is ingevuld. 
Achter de naam van uw kind staat de naam van de 
verpleegkundige die op die dag verantwoordelijk is voor de zorg 
van uw kind. Op de afdeling werken kinderverpleegkundigen, 
voorwerkers tot de opleiding voor kinderverpleegkundigen en 

leerling kinderverpleegkundigen. Leerling kinderverpleeg-
kundigen hebben afhankelijk van hun leerjaar, zelfstandig of 
onder begeleiding, dezelfde taken als gediplomeerd 
kinderverpleegkundigen. 
 
Pedagogisch medewerker 
De pedagogisch medewerker richt zich op het voorkomen van 
problemen in de ontwikkeling, het dagelijks functioneren van 
het kind en de opvoeding als gevolg van ziekte, opname en 
behandeling in een ziekenhuis. De functie richt zich op het op 
gang brengen en/of doorgaan van de ontwikkeling van kinderen 

en adolescenten. Naast preventieve zorg levert de pedagogisch 
medewerker een belangrijke bijdrage in de diagnostiek van 
psychosociale problemen door observatie en registratie. Ze is 
op de hoogte van het gedrag en de ontwikkeling van zieke 
kinderen en zij kan u zo nodig adviseren. Ze komt zo spoedig 
mogelijk na de opname met u en uw kind kennis maken. U kunt 
met vragen altijd bij haar terecht. 
 
Maatschappelijk werker 
Misschien heeft u, tijdens het verblijf van uw kind in het 

ziekenhuis, behoefte aan tijd en aandacht voor uw vragen en 
gevoelens en zou u met iemand willen praten van buiten de 
familie- of vriendenkring. U kunt hiervoor naast de artsen, 
verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers, een beroep 
doen op de maatschappelijk werker. Via de verpleegkundige of 
arts kunt u met hen een afspraak maken. Het kan ook zijn dat 
de maatschappelijk werker vanuit zichzelf even bij u binnen 
loopt om te kijken hoe het met u gaat. 
 



Secretaresse 

De afdelingssecretaresse zorgt voor het administratieve werk 
op de afdeling, zoals het uitwerken van artsenvisites en het 
regelen van afspraken en onderzoeken. 
 
Afdelingsassistent 
De afdelingsassistent ondersteunt de bovenstaande disciplines. 
Zij zorgt voor het eten en drinken van de kinderen en verricht 
huishoudelijke taken. 
 
Vrijwilligers 

Op de afdeling werken vrijwilligers. Zij kunnen in overleg met 
u, de verpleegkundige en pedagogisch medewerker deel 
uitmaken van de opvang van uw kind. De vrijwilligers 
ondersteunen medewerkers van de afdeling. 
 



Artsenvisites 

 
Op maandag, woensdag en vrijdag loopt de arts met de 
verpleegkundige bij uw kind op de kamer visite. Indien uw kind 
op zaal ligt, en er ook nog andere kinderen op dezelfde zaal 
liggen, kan er in verband met privacy besloten worden de visite 
in een aparte ruimte plaats te laten vinden. 
De visite vindt plaats tussen 9.30 uur en 11.00 uur.  
Op dinsdag en donderdag bespreken de kinderarts, arts-
assistent en de verpleegkundige de toestand van uw kind in de 
artsenkamer.  

Tijdens de visite geven de verpleegkundige en de pedagogisch 
medewerker de observaties en bevindingen door aan de 
kinderarts en arts-assistent en worden nieuwe afspraken 
gemaakt voor die dag. Mocht u vragen hebben, dan kunt u dit 
altijd doorgeven aan de verpleegkundige. 
Na de visite komt de verpleegkundige langs bij u en uw kind en 
is er gelegenheid om vragen te stellen.  
De problematiek van uw kind bepaalt hoe vaak de arts-
assistent per dag langskomt. Dit kan ook op momenten zijn dat 
u er niet bent. Voor een uitgebreid gesprek met de arts-
assistent kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige. 
De kinderartsen overleggen regelmatig, zodat ook de eigen 
kinderarts (als u die heeft) op de hoogte blijft van de toestand 
van uw kind. De arts-assistent/zaalarts is het aanspreekpunt 
voor u op de afdeling. 
In het weekend komt de arts in principe alleen langs wanneer 
er bijzonderheden zijn. 
 

Multidisciplinair overleg (MDO) 
Soms zijn er meerdere disciplines betrokken bij de zorg rondom 
uw kind. Zoals de fysiotherapeut, de logopedist en de GZ-
Psycholoog  J&J. De disciplines die bij de zorg van uw kind 
betrokken zijn, hebben éénmaal per week gezamenlijk overleg 
over uw kind. 
 



CliniClowns  
Eén keer in de week, in principe op 
donderdag komen de CliniClowns op de 
Kinderafdeling. De ontspanning en 
plezier die de CliniClowns geven, 
kunnen ervoor zorgen dat uw kind even 
niet aan het ziek zijn denkt. De 
pedagogisch medewerkers geven door 
aan de CliniClowns welke kinderen 
komen voor een bezoek van de clowns. 
Hebt u hier bezwaar tegen dan kunt u 
dit doorgeven aan de pedagogisch 
medewerkers. Voor meer informatie 
over de CliniClowns kunt u ook terecht 
bij de Stichting CliniClowns Nederland, 
via telefoonnummer 0900 – 3030 300 
(€ 0,10 per minuut)of via www.cliniclowns.nl.  
 

Hygiëneregels 
Wij vragen u, als u de zaal of box op gaat, de sieraden aan 
handen en armen af te doen en goed uw handen te wassen bij 
aankomst en vertrek. Als u een isolatiekaart op de deur van 
een box ziet staan, moet u eerst aan de verpleegkundige 
vragen welke maatregelen u moet treffen voor u de box op 
mag. Wanneer u ziek bent, overleg dan eerst met de 
verpleegkundige of u uw kind kunt bezoeken om eventuele 
besmetting te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld bij koorts, 
diarree, verkoudheid of een koortslip. 
 

Keuken 
De afdelingskeuken is alleen toegankelijk voor personeel, 
wanneer u iets nodig heeft uit de keuken, kunt u dit vragen aan 
één van de medewerkers. 
In de ouderkamer staat een koffie- en theeautomaat, 
magnetron en koelkast. Deze zijn alleen  bedoeld voor 
patiënten en ouders. 
Wanneer u iets in de koelkast zet gelieve er naam en datum op 
te zetten. 
 

http://www.cliniclowns.nl/


Bezoektijden 
Voor ouders gelden geen bezoektijden. Zij zijn de hele dag 
welkom. Ander bezoek, waaronder broertjes en zusjes, zijn ook 
welkom vanaf 7.00 uur tot 20.00 uur. Eén van de ouders moet 
altijd aanwezig zijn bij het bezoek. Bezoekers die jonger zijn 
dan 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene op 
bezoek komen. Er mogen niet meer dan twee bezoekers per 
patiënt komen met uitzondering van de broertjes en zusjes. Wij 
verzoeken het bezoek vriendelijk op de kamer van het kind te 
blijven en niet op de gang. Indien bezoekers een kinder- en/of 
andere besmettelijke ziekte recentelijk hebben doorgemaakt, of 
in contact zijn geweest hiermee, is het noodzakelijk dat zij zich 
voor het bezoek melden bij de verpleegkundige. 
De verpleegkundige heeft ten allen tijde het recht bezoek weg 
te sturen indien zij dit nodig acht. 
Bij een baby die nog niet thuis is geweest of opgenomen ligt op 
de babyzaal mogen alleen broertjes en zusjes  op bezoek 
komen die waterpokken gehad hebben en die niet ziek zijn. 
Verder geen bezoek van kinderen onder de 12 jaar bij deze 
kinderen! 
Bij binnenkomen en verlaten van de kamer moet de handen 
gewassen worden van alle bezoekers. 

 

Toegangsdeuren 
De toegangsdeuren van de kinderafdeling zijn van 21.00 – 7.00 
en gedurende het gehele weekeinde gesloten. Met behulp van 
een code heeft u wel 24 uur per dag toegang. Deze code toets 
u in op het toetsenbord rechts naast de deur om de deur te 
openen. 
 

Dagplanning 
Hoe ziet een standaard dag eruit op de Kinderafdeling? 

08.00 uur Opstaan en ontbijten 

09.00  De speelkamer gaat open voor kinderen die op 
zaal liggen. Je doet eerst je schoolwerk, hierna is 
er tijd voor een leuke activiteit, zoals knutselen, 
computeren, tafelvoetballen, kaarten, spelletjes 
doen. Lig je in een geïsoleerde kamer? Dan komt 
de pedagogische medewerker speelgoed 
brengen. 



9.30 uur Er wordt koffie, thee en limonade rondgebracht. 

9.30 uur De artsen, verpleegkundigen en pedagogisch 
medewerkers zitten in de visite. 

12.00 uur Tijd om een boterham te eten. 

15.00 uur Er wordt koffie, thee en limonade rondgebracht. 

15.30 uur De speelkamer gaat dicht. (op vrijdag om 14.30) 

17.15 uur Het avondeten komt. 

20.00 uur Het bezoek gaat naar huis, alleen papa en mama 
mogen blijven. 

 
Kinderen die wat langer op de Kinderafdeling blijven, krijgen 
een eigen dagprogramma. 
 

Parkeerregeling 
Sinds de parkeergarage in gebruik genomen is geldt betaald 
parkeren voor iedereen. Voor ouders/verzorgers is er een 
regeling getroffen zodat de kosten niet te hoog oplopen.  
Bij de receptie in de Centrale Hal kunt een persoonsgebonden 
parkeerkaart kopen. Hiermee kunt u gedurende een maand 
onbeperkt parkeren.  
 

Uitluisteren 
Op de kinderafdeling maken we gebruik van een 
uitluistersysteem. De patiëntenkamer waarin u met uw kind 
verblijft kan continu op afstand worden uitgeluisterd 
doormiddel van een draadloos communicatiesysteem. 
Het uitluisteren is van belang voor actieve observatie van de 
patiënt en de kwaliteit van zorgverlening. Hierdoor zijn alle 
geluiden, waaronder ook gesprekken, voor de 
verpleegkundigen duidelijk hoorbaar en verstaanbaar. 
Geluiden worden niet opgenomen en/of bewaard. 
Het uitluisteren kan niet verplicht worden en mag dus worden 

geweigerd. Hiervoor kunt u aan de verpleegkundige een 
formulier vragen waarop u aangeeft niet akkoord te gaan met 
het uitluisteren van de patiëntenkamer. 
 

Telefoneren 
U kunt uw mobiele telefoon op de Kinderafdeling gebruiken 
mits andere patiënten hier geen hinder van ondervinden.  



We willen u vriendelijk verzoeken uw gesprek te stagneren op 

het moment dat de verpleegkundige of kinderarts u hierom 
verzoekt. Het is helaas niet mogelijk om bij het bed van uw 
kind een telefoon te krijgen.  

 

 

Foto’s/ video’s maken 
Foto’s of video’s maken tijdens handelingen is niet toegestaan. 
Foto’s maken van medewerkers mag alleen indien daar 
toestemming toe gegeven is. 
 

Roken 
Vanwege de wetgeving op roken in openbare instellingen, mag 
in het Franciscus Gasthuis niet gerookt worden. 
 

Voorkom verlies 
Het Franciscus Gasthuis is niet aansprakelijk voor verlies of 
beschadiging van kleding of speelgoed. Wij verzoeken u geen 
geld of waardevolle spullen bij uw kind achter te laten. 
 

Centrale Hal 
In de Centrale Hal op de begane grond heeft u de mogelijkheid 
om fruit en andere versnaperingen te kopen, evenals 
wenskaarten, speelgoed, bloemen, cadeautjes, kranten en 
tijdschriften. Tevens kunt u er iets drinken of een maaltijd 
gebruiken. 
De openingstijden van ziekenhuiswinkel Albron zijn:  
 Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. 
 Zaterdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur. 
Het restaurant is open tot 19.30. 
 

Ontslag 
Als uw kind weer naar huis mag, hoort u dit zo spoedig 
mogelijk. Ontslag wordt besproken tijdens de visite. Wanneer u 
uw kind komt halen, bespreekt de verpleegkundige met u of uw 
kind nog medicijnen moet gebruiken en wanneer uw kind voor 
controle terug moet komen. 
 



Weer thuis 
Als uw kind weer thuis is, betekent dit een hele omschakeling. 
Uw kind heeft tijd nodig om de ziekenhuiservaring te 
verwerken. Veel voorkomende reacties na een 
ziekenhuisopname kunnen zijn: slaapproblemen, wat vaker 
huilen, terugval in de ontwikkeling of in paniek raken zodra het 
u niet ziet. Dit kunnen tijdelijke reacties zijn. Hierdoor vraagt 
uw kind veel meer van uw geduld en aandacht. Geef gerust wat 
extra aandacht aan uw kind. Uw kind heeft u hard nodig om 
samen met u de mogelijk minder prettige ervaring van de 
afgelopen tijd te verwerken en zich weer opnieuw aan te 
passen. Als uw kind weer het vertrouwen heeft dat er niet op 
elk moment iets naars kan gebeuren, lossen de problemen zich 
meestal vanzelf op. Blijft uw kind toch problemen houden dan 
kunt u altijd contact opnemen met de kinderarts (via de 
polikliniek), de pedagogisch medewerker (via de afdeling) of 
met de ‘Vereniging Kind en Ziekenhuis’.  
 
Adres: 
Vereniging Kind en Ziekenhuis/Landelijk  
Churchilllaan 11 
3527 GV Utrecht 

085- 020 12 65 
info@kindenziekenhuis.nl 
www.kindenziekenhuis.nl  

 

http://www.kindenziekenhuis.nl/


Ondersteunende zorg 

 

Geestelijke verzorging en pastoraat 
Wanneer u behoefte heeft aan tijd en aandacht voor uw vragen 
en gevoelens dan kunt u een beroep doen op één van de 
geestelijke verzorgers. Dit is voor iedereen, ongeacht religieuze 
of levensbeschouwelijke achtergrond.  
 
De geestelijke verzorger van de Kinderafdeling kunt u tijdens 
kantooruren bereiken via telefoonnummer 010 – 461 6001. 
Het secretariaat van de Kinderafdeling is bereikbaar via 

telefoonnummer 010 – 461 6016.  

Tolkentelefoon 

Bij communicatieproblemen tussen anderstaligen en 
medewerkers van de Kinderafdeling kan er een beroep worden 
gedaan op een tolk van het Tolkencentrum. Meestal vertaalt de 
tolk via de telefoon het gesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de speakerfunctie van de telefoon. 
 

Klachten 
Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw kind wordt 
verzorgd of over de contacten met de medewerkers op de 
afdeling, dan kunt u dat het beste eerst voorleggen aan de 
betrokkene of de afdelingsmanager. Dit geeft voor hen de 
mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of bijvoorbeeld een 
misverstand recht te zetten. Komt u er samen niet uit, dan kunt 
u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij is te 
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6701. 
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Bijlage boekenlijst 
 
 Nijntje in het ziekenhuis  
Auteur:  Dick Bruna 
Uitgever: Mercis Publishing bv 
Inhoud:  Nijntje vindt het wel een beetje eng om naar het 

ziekenhuis te gaan om aan haar pijnlijke keel 
geholpen te worden. Maar omdat moeder, de dokter 
en de verpleegster allemaal even aardig doen, valt 
het verblijf toch reuze mee.  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar  
 
 Lotje 
Auteur:  Dick Bruna 
Uitgever:  Mercis Publishing bv 
Inhoud:  Lotje is een gehandicapt meisje dat zich 

voortbeweegt in een rolstoel. Vanwege haar 
verlamming zijn lang niet alle kinderen bereid om 
haar bij het balspel te betrekken. Dit verandert 
wanneer zij aantoont een uitstekend speelster te zijn.  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar 
 

 Betje big is ziek  
Auteur:  Dick Bruna 
Uitgever:  Mercis Publishing bv 
Inhoud:  Zodra knorretje hoort van Betje Big dat ze ziek is 

regelt ze snel een dokter. De dokter komt langs en 
stelt vast dat ze een koutje heeft. Knorretje koopt 
meteen sinaasappels om verse sap van te persen 
zodat Betje gauw opknapt.  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar 
 

 Tijn en de dokter 
Auteur:  Betty Sluyzer en Pauline Oud 
Uitgever:  Mercis Publishing bv 
Inhoud:  Tijn gaat naar het consultatiebureau. Stap voor stap 

wordt verteld wat daar gebeurt. Een handig boekje 
als uw kind graag van tevoren wil weten wat hem te 
wachten staat!  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar 
 



 In het ziekenhuis  

Auteur:  Betty Sluyzer en Sandra Klaassen 
Uitgever:  Mercis Publishing bv 
Inhoud:  Lizzie, het zusje van Kaj, valt uit het klimrek. Ze gaan 

naar het ziekenhuis. De dokter wil Lizzie een paar 
nachtjes houden. ‘s Avonds mist Kaj zijn zusje. Een 
eerste kennismaking met eerste hulp en opname in 
een ziekenhuis.  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar 
 
 Lo en de beestjes 

Auteur:  Elisabeth Marain 
Uitgever:  Uitgeverij Zwijsen B.V 
Inhoud:  Lo wil een nacht bij oma gaan slapen. Dat vindt 

mama niet zo een goed idee. Lo heeft astma. Hij kan 
niet tegen stofmijt. Toch gaat hij er naar toe. Zullen 
de siroop en de puffer hem gaan helpen?  

Leeftijd:  vanaf 9 maanden 
 
 Lassa gaat naar het ziekenhuis 
Auteur:  Esther en Kirsten Plomp 
Uitgever:  Studio Lassa 

Inhoud:  Lassa is ziek. Ze gaat naar het ziekenhuis voor een 
operatie. Wat gaat er allemaal gebeuren? Gelukkig 
hoeft ze niet alleen. Papa en mama gaan mee. Een 
prentenboek om met kinderen vanaf twee jaar te 
bekijken voor, tijdens of na een ziekenhuisopname.  

Leeftijd:  vanaf 2 jaar 
 
 Kapot _______- 
Auteur:  Anke Kranendonk 
Uitgever:  Zwijsen 

Inhoud:  Storm leert van zijn buurjongens skateboarden. Op 
een dag gaat het mis. Storm wordt opgehaald met de 
ambulance. Maar voordat ze hem op de brancard uit 
Skateland kunnen dragen, zijn er uren verstreken. 
Storm vertelt zelf in dagboekvorm wat hem is 
overkomen en wat er allemaal gebeurt in het 
ziekenhuis en in zijn leven na het ongeluk.  

Leeftijd:  vanaf 9 jaar 
 



 Laat me met rust!  

Auteur:  Wolfgang Slawski 
Uitgever:  De Vier Windstreken 
Inhoud:  De mol denkt dat de beer ziek is. Samen met de haas 

en de das begint hij meteen voor hem te zorgen. De 
kleine beer wil dat helemaal niet, maar zijn vrienden 
zijn zo druk bezig hem beter te maken, dat ze niet 
naar hem luisteren. Dan vindt de beer het welletjes! 
Vrienden zijn belangrijk, maar je moet wel voor jezelf 
opkomen - en lachen houdt je gezond!  

Leeftijd:  vanaf 4 jaar 

 
Voor verdere boekentips verwijzen we u naar de site 
www.franciscus4kids.nl. 
 

 


