
 
 

 
 

 
 

 

Dagopname kind 

 
De medewerkers van de kinderafdeling heten u en uw zoon of dochter hartelijk welkom in het Moeder & 
Kind Centrum. De ziekenhuissituatie is misschien nieuw voor u. Twijfel niet om vragen te stellen of 
problemen te bespreken. We willen graag dat uw kind zich zo prettig mogelijk voelt. 
 
Een dagopname wil zeggen dat uw kind voor een operatieve ingreep, onderzoek of behandeling wordt 
geholpen op de dag van opname. Als alles goed gaat, mag uw kind dezelfde dag weer naar huis. 
Als ouder kunt u de hele dag bij uw kind blijven, hetgeen voor uw kind belangrijk is. 
 
Voorbereiding thuis 

Wanneer bekend is dat uw kind wordt opgenomen, is het van belang dat u uw kind hierop voorbereidt. Leg 
alles eerlijk en duidelijk uit. Vertel waarom de opname nodig is. Onzekerheid kan angst veroorzaken. 
U kunt samen vooraf komen kijken en kennis maken met de afdeling. Een afspraak hiervoor maakt u bij de 
secretaresse van het Moeder & Kind Centrum. 
 
Ook kunt u contact opnemen met de Stichting Kind en Ziekenhuis, die zich bezighoudt met voorlichting aan 
ouders over zaken die samenhangen met een ziekenhuisopname, www.kindenziekenhuis.nl. 
 
Voorbereiding op de ingreep 

Om uw kind optimaal te kunnen behandelen moet aan een aantal medische, hygiënische en 
organisatorische voorwaarden worden voldaan. Eén van de voorwaarde is dat u als ouder goed voorbereid 
moet zijn wanneer u met uw kind meegaat naar de operatiekamer. Een voorbereidingsgesprek op het 
Moeder & Kind Centrum is daarom verplicht voor de ouder (die het kind gaat begeleiden) en uw kind. 
 
Het is niet de bedoeling dat broertjes of zusjes bij deze voorbereiding aanwezig zijn. 
U krijgt de mogelijkheid om uw kind te begeleiden naar de operatiekamer. Dit betekent niet dat u verplicht 
bent dit te doen. Indien u zich niet op uw gemak voelt, komt dit uw kind ook niet ten goede. U hoeft zich niet 
schuldig te voelen wanneer u om welke reden dan ook, het prettiger vindt niet mee te gaan. Er is altijd 
kundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen en te troosten, zowel bij de inleiding van de narcose 
als bij het ontwaken op de recovery. 
 
Het voorbereidingsgesprek 

Tijdens dit voorbereidingsgesprek worden u en uw kind door een pedagogisch 
medewerkster/kinderverpleegkundige voorbereid op de opname en de ingreep. Er wordt verteld wat er gaat 
gebeuren met uw kind. 
Uit ervaring blijkt dat door een goede voorbereiding zowel het kind als de ouder rustiger is op de dag van 
opname. 
Aansluitend zal uw kind ter voorbereiding op de operatie een gesprek hebben met een 
kinderverpleegkundige. Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Hij/zij bespreekt de wijze van 
narcosetoediening (kapje of infuus). Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen over de anesthesie. 
 
Voor meer informatie over het voorbereidingsgesprek en afspraken met betrekking tot het aanwezig zijn bij 
de inleiding van de narcose, verwijzen wij u naar de folder ‘Anesthesie bij kinderen’. 
 
De opnamedag 

Op de dag van behandeling meldt u zich bij de afdeling opname. 

http://www.kindenziekenhuis.nl/
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Indien uw kind medicijnen gebruikt, verzoeken wij u deze mee te nemen. Mocht uw kind op de dag van 
de opname koorts hebben of ziek/verkouden zijn, neem dan contact op met het Moeder & Kind Centrum, tel. 
(0475) 38 24 50. 
 
Op de afdeling vindt nog een kort opnamegesprek plaats. Een verpleegkundige zal bij uw kind de 
temperatuur opnemen en het naambandje omdoen. Uw kind krijgt ongeveer 1 uur voor de operatie 
pijnmedicatie als voorbereiding op de operatie. Omdat uw kind bij de meeste ingrepen een infuus krijgt op de 
operatiekamer wordt vooraf op de afdeling al een Emla- of Rapydan-pleister op de hand geplakt. Hiermee 
wordt de huid verdoofd. Uw kind krijgt een operatiehemd van de afdeling aan; de lievelingsknuffel mag mee. 
 
 
Uw kind mag geen lenzen dragen en geen sieraden, 
piercings of nagellak/kunstnagels (op vingers en 
tenen). 
 

 
Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de operatiekamer. Bij de ingreep zelf kunt u niet aanwezig 
zijn. 
U kunt wachten op de kamer van uw kind. 
 
Na de ingreep 

Na de operatie wordt uw kind naar de recovery (uitslaapkamer) gebracht, waar hij/zij enige tijd verblijft ter 
observatie. Zodra uw kind daar aangekomen is, wordt u mobiel gebeld om naar de recovery te komen. Eén 
ouder mag bij het kind op de recovery.  Als uw kind goed wakker is, gaat hij/zij samen met u en een 
verpleegkundige terug naar het Moeder & Kind Centrum. 
 
Meestal een uur na terugkomst op de afdeling mag uw kind weer voorzichtig drinken. Zo nodig wordt er ook 
pijnstilling gegeven. Als het drinken goed gaat en uw kind niet misselijk is mag hij/zij wat eten. Na bezoek 
van, of telefonisch contact met de behandelend arts mag uw kind als hij/zij goed wakker is en er geen 
bijzonderheden zijn, mee naar huis. 
 
Bij ontslag krijgt u indien nodig nog een controle afspraak mee. Richtlijnen voor nazorg krijgt u – zo nodig – 
van de kinderverpleegkundige bij ontslag op schrift mee naar huis. Hierin vindt u onder andere informatie 
over pijnbestrijding. 
 
Het kan voorkomen dat er bij uw kind problemen zijn na de ingreep en het niet verantwoord is dat hij/zij mee 
naar huis gaat. Dan bestaat de mogelijkheid dat één van de ouders 's nachts bij het kind blijft. 
 
Bij uw kind blijven 

Ouders kunnen de hele dag bij hun kind blijven. 
Bij een dagopname worden aan de ouders geen maaltijden verstrekt. Koffie- en theeautomaat is op de 
afdeling. Op de begane grond is een restaurant waar u kunt eten. 
Parkeerkosten zijn voor eigen rekening. 
 
Telefoneren 

Het gebruik van een mobiele telefoon is op de kinderafdeling  toegestaan, echter er mag binnen 1 meter 
afstand geen apparatuur staan.  
 
Tips 

 Neem voor uw kind iets vertrouwds van thuis mee, bijvoorbeeld een knuffel, eigen kussen of doekje. 
 Het is een lange dag, ook voor u; neem daarom iets te lezen/eten mee. 
 Laat kostbare spullen thuis; het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen. 
 Als u na de ingreep weer naar huis gaat is het aan te raden dat u met twee volwassenen bent, in verband 

met mogelijke misselijkheid van uw kind in de auto. 
 Zorg voor oppas van uw andere kinderen. 
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Weer thuis 

Het kan zijn dat uw kind het de eerste dagen thuis moeilijk heeft en een extra beroep op u doet. Sommige 
kinderen kunnen thuis angstig zijn, zich ongewoon gedragen, dromen, agressief of juist aanhankelijk zijn. 
Ieder kind verwerkt een opname in het ziekenhuis op zijn eigen manier. Geduld en wat extra aandacht 
helpen mee het vertrouwen te herstellen. 
Mocht u nog vragen of problemen hebben als uw kind weer thuis is, dan kunt u altijd bellen. Wij geven u 
graag advies. 
 
Klachten 

Met vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij de verpleegkundigen of bij de teamleidster. 
 
Heeft u klachten of problemen over de behandeling, bespreek die dan zo mogelijk met de daarvoor 
verantwoordelijke persoon (specialist of afdelingsmanager). Zij zijn bereid om samen met u naar een 
oplossing te zoeken. 
U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via telefoon 
(0475) 382736. Of via de website www.lzr.nl, kies ‘Uw mening suggestie klacht’ en klik op ‘klacht’. 
 
Tot slot 

In deze brochure hebben wij geprobeerd u beknopt en correct te informeren over het verblijf van uw kind op 
het  Moeder & Kind Centrum. U kunt deze informatie zien als een aanvulling op de mondelinge informatie 
die u op onze afdeling krijgt bij opname van uw kind. 
 
Indien u nog verdere vragen of problemen heeft, nodigen wij u uit om deze met ons te bespreken. Voor 
verpleegkundige informatie kunt u ons dag en nacht bereiken, tel.(0475) 382450. 
 

http://www.lzr.nl/
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Bijlage 

 
Rechten en plichten van u en uw kind 

Net als volwassenen hebben kinderen patiënten rechten en -plichten. Deze rechten en plichten zijn 
vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). De WGBO is 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: 
 kinderen tot 12 jaar; 
 kinderen van 12 tot 16 jaar; 
 jongeren van 16 en 17 jaar. 
 
De relatie tussen u, uw kind en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds 
vertrouwen. Wanneer dit niet zo is, geeft de wet duidelijkheid hoe te handelen. 
 
Van u en uw kind mag de arts of verpleegkundigen verwachten geïnformeerd te worden over de gezondheid 
en gezondheidsklachten van uw kind. Van de arts, verpleging en andere hulpverleners mag u zo goed 
mogelijke behandeling, zorg en begeleiding verwachten. 
 
Gezag 

Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Wel is het gezag over het kind altijd geregeld. Dat is 
toegewezen aan één of beide ouders. De rechter kan ook een voogd benoemen. 
De ouder, die alleen het gezag heeft, is verplicht met de ander ouder te overleggen over belangrijke 
gebeurtenissen van een kind. Dit geldt ook voor een ingrijpende medische behandeling. De ouder, die het 
gezag niet heeft, kan wel informatie krijgen over zijn kind. 
 
In deze folder wordt met ‘de ouders’ degenen bedoeld die het gezag over het minderjarige kind hebben. 
 
 
Toestemming 

Voordat een onderzoek of behandeling mag plaatsvinden, heeft de arts (behandelaar) toestemming nodig 
van ouder(s) en/of het kind. De behandelaar heeft een informatieplicht om ouders en kind zo volledig 
mogelijk te informeren, zodat zij kunnen beslissen of ze instemmen met het onderzoek of de behandeling. 
Het geven van toestemming op basis van volledig geïnformeerd zijn, wordt aangeduid met de Engelse term 
‘informed consent’. 
 
In ieder geval moet de behandelaar u en uw kind informeren over: 
 het doel van het onderzoek of de behandeling; 
 de aard van het onderzoek of de behandeling; 
 de te verwachten resultaten; 
 mogelijke risico’s; 
 eventuele andere behandelmogelijkheden. 
 
Per leeftijdsgroep geeft de WGBO aan wie toestemming voor een onderzoek of behandeling moet geven 
(ouders en/of kind), wie recht heeft op informatie en wie het medisch dossier mag inzien. 
 
Kinderen tot 12 jaar* 
Tot 12 jaar vallen kinderen volgens de wet volledig onder de zeggenschap van de ouders. Zowel u (als 
ouder) als ook de hulpverleners dienen bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of 
onderzoeken bij uw kind wel rekening te houden met de opvattingen en de wensen van uw kind.  
Dit betekent dat: 
 u namens uw kind een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaat en hem namens uw 

kind toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; 
 uw kind zoveel mogelijk moet worden betrokken bij beslissingen die worden genomen; 
 u dient te worden geïnformeerd door de behandelaar; 
 uw kind recht op informatie heeft, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van uw kind moet zijn 

afgestemd; 
 u het recht heeft het medisch dossier van uw kind in te zien. Als u dat wilt, kunt u het dossier of een 
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gedeelte daarvan met uw kind doornemen. 
 
Meer informatie over inzage en/of kopieën van het patiëntendossier vindt u in de ziekenhuisfolder ‘Recht op 
inzage’. 
 
Kinderen van 12 tot 16 jaar* 
Kinderen van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een 
belangrijke eigen stem. 
Dit betekent dat: 
 behalve u (als ouders) ook uw kind zelf toestemming moet geven voor een onderzoek of behandeling; 
 zowel uw kind als u het recht hebben te worden geïnformeerd; 
 uw kind recht heeft op inzage in zijn dossier. Als u het medisch dossier van het kind wilt inzien, is hiervoor 

toestemming nodig van uw kind. 
 
Jongeren van 16 en 17 jaar* 
Kinderen van 16 en 17 jaar worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen. In zaken, die te 
maken hebben met hun gezondheid, worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog 
geen 18 jaar. 
Dit betekent dat: 
 uw kind een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluit; 
 uw kind zelfstandig kan beslissen of het voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geeft; 
 er is geen toestemming van u (als ouder) nodig; 
 uw kind er recht op heeft volledig te worden geïnformeerd. U wordt alleen geïnformeerd als uw kind 

daarmee akkoord gaat; 
 uw kind het recht heeft zijn medisch dossier in te zien. Daar is geen toestemming van u voor nodig; 
 u het medisch dossier alleen mag inzien als uw kind daarmee akkoord gaat. 
Bovenstaande regels vormen de basis voor een behandelingsovereenkomst. Het zijn algemene regels die 
de WGBO voorschrijft. Er zijn echter ook bijzondere situaties, waarin andere regels gelden. 
Voor deze bijzondere regels verwijzen wij u naar de website van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. 
 
Meer informatie 

De Vereniging van Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het welzijn van het kind te bevorderen voorafgaand, 
tijdens en na een ziekenhuisopname. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Stichting Kind en Ziekenhuis 
Postbus 197 
3500 AD  UTRECHT 
Tel. (085) 020 12 65 
E-mail info@kindenziekenhuis.nl  
Website www.kindenziekenhuis.nl 
 
 
 
*   bronvermelding ‘Rechten en plichten van u en uw kind’: Vereniging Kind en Ziekenhuis 

 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
 
Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis 
34277040 - Kindergeneeskunde -  december 2021 
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