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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Opname in het ziekenhuis
Het Ikazia Ziekenhuis vindt het belangrijk dat het goed gaat met onze 
patiënten.
Wanneer uw kind in het Ikazia  Ziekenhuis onder behandeling is,  betekent 
dit dat we niet alleen aandacht hebben voor de medische behandeling, 
maar ook voor het welbevinden (het goed voelen) van uw kind. Hierbij kunt 
u denken aan de lichamelijke ontwikkeling, veiligheid van uw kind, 
opvoedkundige vragen, het gezin enz.

Voor zover mogelijk organiseren we de behandeling en begeleiding binnen 
het Ikazia Ziekenhuis. Hiervoor werken we samen met verschillende 
mensen binnen het ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan artsen, 
verpleegkundigen, medisch pedagogische zorg, medisch maatschappelijk 
werk, coördinatoren kinderzorg huiselijk geweld en psychologen.
Daarnaast werken we samen met organisaties buiten het ziekenhuis.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Een van onze samenwerkingspartners is het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Ook wel bekend van het Consultatiebureau.
Het CJG biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en is bij de meeste 
gezinnen bekend vanaf de zwangerschap of al snel na de geboorte van uw 
kind.
Zo komt uw baby vanaf de geboorte bij het consultatiebureau voor het 
wegen en meten, vaccinaties en kunt u er als ouder terecht met uw vragen 
over de ontwikkeling van uw kind en de opvoeding.

Samenwerking en “warme overdracht”
Tijdens de ziekenhuisopname bespreken we met u de zorgen en vragen die 
er zijn om uw kind.
Wanneer uw kind bijvoorbeeld komt voor het verwijderen van tanden/
kiezen denken we graag met u mee hoe u er voor kunt zorgen dat verdere 
gebitsproblemen worden voorkomen.
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Andere onderwerpen die we kunnen bespreken zijn bijvoorbeeld eten/
drinken van uw kind, slaapgedrag, lichamelijke verzorging, opvoedkundige 
vragen en broertjes/zusjes.
Na de ziekenhuisopname dragen wij belangrijke informatie over aan het 
CJG waar u al bekend bent.

We hebben het dan over een “warme overdracht”. Dit betekend dat we het 
CJG vertellen dat uw kind bij ons is geweest voor opname of behandeling 
en we dragen de zorg en/of vragen die we met u hebben besproken, aan 
hen over. Ook kunnen we met hen bespreken of extra contact of begeleiding 
vanuit het CJG nodig is.

Het CJG kan contact met u opnemen om onze overdracht met u te 
bespreken of indien nodig ondersteuning of informatie te bieden. Dit kan 
ook tijdens het eerst volgende contact moment als u al een afspraak heeft 
staan.

Toestemming
Om alle informatie over te dragen vragen wij u om een 
toestemmingsformulier te tekenen. Dit heeft te maken met de 
privacyregelgevingen in de ‘AVG’ wet. Dit toestemmingsformulier wordt in 
gescand en komt in het dossier van uw kind terecht. Heeft u hier bezwaar 
tegen of wilt u niet tekenen dan kunnen wij hier over verder met u in 
gesprek om uw vragen daarover  te beantwoorden.
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