Chirurgische
opname voor
kinderen met
autisme

Uw kind moet binnenkort een chirurgische
ingreep ondergaan in ons ziekenhuis. Zo’n ingreep en de opname die ermee gepaard gaat, is
voor alle kinderen een spannende gebeurtenis.
Voor kinderen met autisme is zo’n opname
vaak extra verwarrend: een ander bed, een
andere kamer, nieuwe gezichten, vreemde geluiden en geuren. Een grote verandering in de
dagdagelijkse routine die hen van streek kan
brengen.
Vanuit het AZ Sint-Lucas willen wij tegemoet
komen aan de noden en behoeften van een
kind met autisme en worden extra maatregelen genomen om deze dagopname zo vlot
mogelijk te laten verlopen.

Voorafgaand aan de opname
Het is voor ons van groot belang om wat voorkennis te hebben over uw kind. Daarom nemen
we een korte vragenlijst af bij de ouders om
een zicht te krijgen op de communicatie, het
gedrag, de bijzondere sensorische gevoeligheden en bruikbare strategieën uit het dagelijkse
leven van uw kind.
Deze vragenlijst wordt ingevuld op het moment dat de opname wordt afgesproken met
de behandelende arts. We vragen de ouders
hiervoor naar de verpleegeenheid pediatrie te
komen.
De ouders bellen de dag voor de ingreep in
de namiddag bij voorkeur voor 17.00u naar
het secretariaat van de chirurg om het juiste opname uur af te spreken. Zo wordt uw
kind op het gepaste tijdstip gepland voor zijn
operatie, rekening houdend met de vragenlijst
en het advies van de arts. Indien dit niet kan
voor 17.00u, dan belt men best naar de verpleegeenheid pediatrie.
Het telefoonnummer van de secretariaten kunt
u terugvinden op de website van het ziekenhuis.

De dag van de opname
Op de dag van de opname komt u op het
afgesproken tijdstip met uw kind naar de
verpleegeenheid pediatrie. Er wordt kennis gemaakt met de pedagogisch medewerkster van
de verpleegeenheid en de verpleegkundige die
op die dag voor hem / haar zal zorgen.
Uw zoon / dochter wordt in een aparte kamer
voorbereid op de ingreep, rekening houdend
met de informatie uit de vragenlijst. Een favoriet voorwerp mag meegenomen worden naar
de operatiezaal.
In het operatiekwartier wacht uw kind, samen
met één van de ouders, in een aparte ruimte
tot het zijn / haar beurt is. U kan als ouder
samen met uw kind en de pedagogisch medewerker meegaan naar de operatiezaal tot uw
kind onder narcose is. Daarna wacht u in de
wachtzaal tot de ingreep achter de rug is. De
nodige pijnstilling en andere medicatie wordt
gegeven terwijl het kind nog slaapt.
U komt bij het kind in de ontwaakkamer tot
hij of zij voldoende goed wakker is. Nadat er
met de behandelende arts en de anesthesist
afspraken gemaakt zijn rond nazorg, wordt uw
kind zo snel mogelijk naar zijn / haar kamer in
de verpleegeenheid pediatrie gebracht.
In de verpleegeenheid gebeurt de opvolging
door de verpleegkundige die de opname deed.
Het ontslag uit het ziekenhuis volgt zo snel
mogelijk zodat de dagdagelijkse routine weer
kan opgenomen worden.

Contact
Verpleegeenheid pediatrie
T 050 36 91 50
Pijnverpleegkundige
Soula Boïs
T 050 36 59 31
Kinderpsychologe
Janne Vanhalst
T 050 36 58 08
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