Voorlichting voor de operatie
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Beter voor elkaar

Informatiemiddag kinderen
Groepsvoorlichting
Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een operatie in het Ikazia
ziekenhuis. Voor zowel uw kind als uzelf is dit een spannende dag met veel
vragen en onzekerheden.
Het is belangrijk dat u en uw kind goed voorbereid zijn op de operatie.
Een onderdeel van een goede voorbereiding is de voorlichtingsmiddag.
Iedere woensdagmiddag wordt er om 14.00 uur een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar. Er wordt rekening
gehouden met de verschillende leeftijden. De voorlichting duurt ongeveer
een half uur.
Tijdens de voorlichting krijgen u en uw kind in verhaalvorm te horen en te
zien wat er allemaal gebeurt tijdens de opnamedag. Daarbij is er ruimte
voor u en uw kind om vragen te stellen.
Uit verschillende onderzoeken en ervaring is gebleken dat alle kinderen die
een goede voorbereiding hebben gehad, op de opnamedag minder angstig
zijn voor wat er allemaal met hen gebeurt. Zo kunnen de kinderen er
bijvoorbeeld ook geen eigen fantasieën op na houden of worden ze ook niet
overdonderd wanneer ze naar de operatiekamer gaan.
Daarnaast is het voor u als ouder ook erg prettig om te weten wat er die dag
gebeurt!

2

Individuele voorlichting
Er is ook altijd de mogelijkheid om met uw kind voor een individuele
voorlichting te komen.
Bijvoorbeeld wanneer uw kind jonger is dan 4 jaar (ondanks de leeftijd
raden wij u dit zeker aan), ouder dan 12 jaar, bekend is met een stoornis
of wanneer u daar behoefte aan hebt.
De pedagogische zorg kan de voorlichting aanpassen op de leeftijd en
ontwikkeling van uw kind.
Hiervoor kunt u de afdeling dagbehandeling bellen en een afspraak maken
met de pedagogisch zorg.
U kunt uw kind thuis vast wat voorbereiden door middel van boekjes zoals
“Nijntje in het ziekenhuis” en “IJs voor Matthijs” of kijk op de website.
De pedagogisch zorg is ook altijd bereikbaar voor vragen over een goede
voorbereiding.
Graag zien wij uw kind en u op onze informatiemiddag op afdeling 4CJ
(dagbehandeling en kort verblijf) op de vierde etage van het ziekenhuis.
Neemt u liever geen broertjes of zusjes mee, wij willen graag alle aandacht
aan uw kind en u kunnen geven.

Tot ziens op de informatiemiddag!
Pedagogische zorg 4CJ
Dagbehandeling 4 CJ
T 010 297 52 24
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