Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind en u een
ingrijpende gebeurtenis zijn. Met deze informatie willen we u een
beetje vertrouwd maken met de gang van zaken op onze afdeling.
Behalve de afdelingsinformatie, krijgt u ook informatie en tips over
hoe u uw kind het beste kunt begeleiden voor, tijdens en na de
opname in het ziekenhuis.
U kunt ook samen met uw kind onze speciale kinderwebsite
www.viecuri.nl/kids bekijken. Hier kunnen ouders en kinderen met
behulp van uitleg en foto’s en filmpjes veel te weten komen over
het ziekenhuis.
Heeft u vragen na het lezen van deze informatie of gedurende het
verblijf op de afdeling? Bespreek deze dan gerust met de
medewerkers van de afdeling.

De manier waarop u uw kind kunt voorbereiden op een opname in het
ziekenhuis is afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind. Vertel
in ieder geval waarom een verblijf in het ziekenhuis nodig is en dat het na
afloop weer naar huis mag. Het is belangrijk dat uw kind weet dat u het niet
in de steek laat. Stem de informatie af op wat uw kind kan begrijpen. Het is
beter een paar keer kort dan éénmalig heel lang over het ziekenhuis te
praten. Ga in op wat het kind zal zien, voelen, horen en ruiken. Geef aan
dat huilen mag en niet erg is. Er zijn verschillende kinderboeken over een
ziekenhuisopname. Op de kinderwebsite vindt u een boekenlijst om u bij
de voorbereiding te helpen.
Geplande opname
Bij een geplande opname weet u van te voren wanneer uw kind wordt
opgenomen. U kunt uw kind dan rustig voorbereiden. Als uw kind een
ingreep of behandeling onder algehele anesthesie (narcose) krijgt, is dat
een ingrijpende gebeurtenis. Vanzelfsprekend willen wij u en uw kind
hierop zo goed mogelijk voorbereiden en ondersteunen. Daarom
organiseren wij een informatiemiddag voor ouders en kinderen. Tijdens
deze middag informeert een pedagogisch medewerker u en uw kind over
de gang van zaken vóór, tijdens en na de anesthesie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een film en van materialen die u en uw kind kunnen
uitproberen. Ook overlegt de pedagogisch medewerker met u hoe u uw
kind verder kunt voorbereiden en ondersteunen en krijgt u adviezen om de
opname zo goed mogelijk te laten verlopen. De Voorbereidingsmiddag
vindt elke woensdagmiddag plaats op de locatie Venlo. U krijgt hiervoor
een afspraak via het preoperatief bureau.
Spoedopname
De meeste kinderen worden met spoed opgenomen. Zij zijn dan niet
voorbereid op de ziekenhuisopname. Het is belangrijk uw kind na de
opname alsnog uit te leggen waarom het is opgenomen, wat er verder gaat
gebeuren en dat het na de opname weer naar huis mag. Bij een
spoedopname is de volgorde van de handelingen afhankelijk van de ernst
van de ziekte of het ongeval. De arts en de verpleegkundigen handelen
eerst in het belang van uw kind. Daarna brengen ze u op de hoogte.

Wat neemt u mee naar de afdeling?
• De favoriete knuffel
• Kleding voor de nacht
• Kleding voor overdag (niet te warm)
• Pantoffels en ondergoed
• Toiletartikelen
• Speelgoed waarmee uw kind graag speelt (op de afdeling is ook
speelgoed aanwezig).
Wij raden u aan alle persoonlijke spulletjes een merkteken te geven.
Verder heeft u nodig:
• Ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs
• Medicijnen die uw kind thuis gebruikt (ook homeopathische middelen).
De arts bekijkt of uw kind tijdens de opname met deze medicatie door kan
gaan.
• (Eventuele) dieetvoorschriften
Het is mogelijk een eigen radio, laptop of andere elektronische apparatuur
mee te nemen. Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.
Het gevaar van zoekraken en diefstal is helaas aanwezig. Het ziekenhuis
kan helaas niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging, diefstal of
verlies. Op de kamer heeft u de beschikking over een afsluitbare kast.
Het gebruik van een mobiele telefoon op de afdeling is voor u en uw kind
toegestaan. Alle patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van het
gratis VieCuri Free internet.

Opgenomen worden in een ziekenhuis is een ingrijpende ervaring voor
een kind. Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, ook voor baby’s. Vaak
zijn kinderen minder angstig en beter in staat om alle gebeurtenissen te
doorstaan wanneer de ouders bij hun kind in het ziekenhuis blijven, ook ‘s
nachts. Dit kan er toe bijdragen dat de emotionele reacties minder heftig
zijn. Wanneer u in het ziekenhuis kunt deelnemen aan de verzorging van
uw kind, zult u beter in staat zijn zelf uw kind te verzorgen als het weer
thuis is. Dit is niet alleen belangrijk als het kind voor meerdere dagen in het
ziekenhuis is opgenomen, maar ook als het maar enkele uren in het
ziekenhuis verblijft, zoals bij een operatie in dagverpleging.
Wij willen het gewone leven in het ziekenhuis zoveel mogelijk door laten
gaan. Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk voor hun kind
kunnen blijven zorgen. U bent dan ook de hele dag welkom en één van de
ouders kan bij het kind overnachten. Het is belangrijk dat u op de moeilijke
momenten bij uw kind bent.

De reactie van het kind
Het gedrag van een kind kan tijdens een ziekenhuisopname veranderen.
Zo kan een kind moeilijk in de omgang worden en boosheid of onmacht op
de ouders of verpleegkundigen afreageren. Als dit het geval is, probeer dit
dan te begrijpen en te accepteren. Zoek samen met de verpleging en de
pedagogisch medewerker naar een oplossing.
De aanwezigheid van u als ouder geeft een kind zekerheid. Laat uw kind
weten als u weg gaat en vertel wanneer u weer terugkomt. Neem kort en
rustig afscheid. Als uw kind erg verdrietig is bij het afscheid, waarschuw
dan een verpleegkundige of pedagogisch medewerker zodat ze uw kind
wat extra aandacht kunnen geven. Thuis kunt u altijd de afdeling bellen om
te horen hoe het is gegaan.
De gang van zaken overdag
U kunt met de verpleegkundige bespreken wanneer u aanwezig bent en
welk deel van de zorg u voor uw rekening kunt nemen. Dit kunt u ook op
het planbord in de gang noteren. Het ziekenhuis biedt verschillende
mogelijkheden voor het gebruiken van maaltijden. Het is mogelijk om eten
van thuis mee te nemen en op te warmen in de magnetron in de
woonkeuken. Hier staat ook een koelkast waarin u uw eigen producten
kunt bewaren. Deze horen in afgesloten bakjes, voorzien van naam van
uw kind en datum. Het eten mag maximaal één dag bewaard worden. Kijk
voor verdere richtlijnen voor het bewaren van levensmiddelen op de
koelkast. U kunt ook de lunch en/of warme maaltijd met een aantrekkelijke
korting verkrijgen bij petit restaurant La Vie op de begane grond. Vraagt u
hiernaar bij de verpleegkundige of de zorgservicemedewerker.
U mag uw eten op de kamer van uw kind nuttigen. In onze woonkeuken
kunt u altijd gratis koffie, thee en (koud) water pakken. In de koelkast van
de woonkeuken staat een fles ranja voor algemeen gebruik.
Het gebruik van alcohol is niet toegestaan. In verband met hygiëne op de
kamer is het belangrijk dat u de etensresten opruimt en zorgt dat er niets
op de kamer achterblijft.
Roken
VieCuri is een rookvrij ziekenhuis. Roken kan alleen buiten het ziekenhuis.
De gang van zaken ‘s nachts
‘s Nachts kan één van de ouders bij het kind blijven slapen. De bedbank
op de kamer van uw kind kunt u ‘s avonds opmaken als bed. Het
beddengoed krijgt u van de afdeling. Ook kunt u gebruik maken van de
douche en toilet op de kamer. Washandjes en handdoeken zijn aanwezig
op de kamer. U kunt het beddengoed ’s ochtends weer opruimen.

De bank kan dan overdag weer dienst doen als zitplaats voor uzelf en het
bezoek. De verpleegkundige maakt u wakker als uw kind `s nachts een
extra voeding of drinken nodig heeft of als u bij andere bijzonderheden kunt
helpen. U krijgt een ontbijt van de afdeling. Ook krijgt u een pas waarmee u
gratis kunt parkeren.
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie houdt in dat ouders actief betrokken zijn bij de zorg voor
hun kind in het ziekenhuis. Het doel hierbij is dat de scheiding van kind en
ouder tot het minimum beperkt moet blijven en dat ouders tegelijkertijd
zoveel mogelijk op actieve wijze bij de zorg voor hun kind worden
betrokken.
Tussen u en de verpleegkundigen vindt voortdurend afstemming plaats
over wat nodig is voor uw kind. Er wordt besproken wat u zou kunnen en
willen en wat in het kader van de verzorging en behandeling noodzakelijk
is. Hoewel ouderparticipatie belangrijk is, kan het niet als verplichting
worden gezien. Er kunnen omstandigheden zijn waaronder u als ouder niet
(volledig) kunt/wilt participeren in de zorg voor uw kind. Het belangrijkste
uitgangspunt is echter dat uw kind centraal staat in het zorgproces en dat
zowel verpleegkundigen als u hierbij deskundigheid en
verantwoordelijkheid kunnen inbrengen.

Voor ouder en kind heeft ouderparticipatie meestal een positief effect.
Voordelen hiervan zijn:
• De relatie tussen ouder en kind wordt minder verstoord
• Ouderparticipatie heeft duidelijke emotionele voordelen voor het kind
• Ouderparticipatie stimuleert hechting ouder en kind
• Er ontstaat geen afstandsgroei van ouder en kind
Ouders kennen hun kind het beste en kunnen daarom de verpleging goed
ondersteunen.
Aanwezigheid bij onderzoeken, behandelingen en operatieve ingrepen
Bepaalde onderzoeken en behandelingen zijn niet prettig voor uw kind.
Probeer uw kind daarop voor te bereiden. Het is wenselijk bij onderzoeken
en behandelingen aanwezig te zijn. Lukt dat niet, dan zal een
verpleegkundige of pedagogisch medewerker dit van u overnemen en zo nodig met uw kind meegaan.
Een operatieve ingreep is een beangstigende ervaring voor een kind.
Kinderen worden indien mogelijk aan de hand van een fotoboek voorbereid
op de operatie. Ouders worden hier ook nauw bij betrokken. Eén van de
ouders mag bij de inleiding van de anesthesie (narcose) aanwezig zijn.
Dit geldt voor zowel een geplande operatie als een spoedoperatie.
Na de ingreep
Als uw kind op de uitslaapkamer arriveert, wordt de afdeling gebeld. Eén van
de ouders kan dan bij het kind blijven totdat het terug mag naar de afdeling.
Meer informatie over de gang van zaken, voor, tijdens en na de anesthesie
krijgt u via de anesthesiologen en kunt u vinden op onze website
www.viecuri.nl

Pijn
Het kan zijn dat uw kind pijn heeft of een pijnlijke ingreep moet ondergaan.
Kinderen zijn niet altijd in staat om duidelijk te maken dat ze pijn hebben of
hoeveel pijn ze hebben. Dat kan omdat ze gewoon nog te jong zijn, of dat ze
niet goed weten wat ze precies voelen maar ook omdat ze bang of angstig
zijn om te zeggen dat ze pijn hebben. Soms is een kind zo ziek, dat het zich
terugtrekt en helemaal niets meer zegt. Op onze kinderafdeling besteden de
kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers extra aandacht aan
het bestrijden van pijn. Hiervoor hebben wij een speciaal
pijnbestrijdingsprotocol.

Dagindeling
De indeling van de dag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De
dagindeling van een baby wordt aangepast aan zijn voedingstijden, voor
grotere kinderen ziet de dagindeling er ongeveer als volgt uit:
Op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde zijn kinderen opgenomen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Alle kinderen liggen op een
eenpersoonskamer met een eigen toilet en doucheruimte.
Elke kamer heeft een eigen TV. Het televisiekijken bieden wij gratis aan.
Wie werken er op de afdeling
Op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde werken
kinderverpleegkundigen, leerling kinderverpleegkundige (dit zijn
verpleegkundigen in opleiding tot kinderverpleegkundigen) en HBO
leerling verpleegkundigen. De verpleegkundigen in opleiding en de
leerling verpleegkundigen werken altijd onder supervisie van een
gediplomeerde kinderverpleegkundige. Verder werken er pedagogisch
medewerkers, secretaresses, zorgservicemedewerkers en stagiaires.
Daarnaast zijn er ook de zaalarts, de behandelend arts, co- en arts
assistenten, fysiotherapeuten, diëtisten en laboranten waar uw kind en
u mee te maken kunnen krijgen.
Contact met de arts
In het ziekenhuis werken zeven kinderartsen. Samen behandelen zij de
kinderen op de afdeling. Verder is op de afdeling een zaalarts (kinderarts
in opleiding) aanwezig die de dagelijkse medische zorg regelt in nauwe
samenwerking met de kinderartsen. We noemen dit visite lopen.
De kinderartsen zijn eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw
kind. De arts overlegt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig
zijn voor uw kind. U heeft recht op nauwkeurige informatie. Vraag gerust
als iets niet duidelijk is. Als u het met de arts eens bent over een
bepaalde behandeling dan mag u van de arts verwachten dat deze zich
daar aan houdt en eventuele wijzigingen met u bespreekt. In
spoedgevallen zal de arts eerst in het belang van uw kind handelen,
daarna wordt u op de hoogte gebracht. Een gesprek met de zaalarts
kunt u via de verpleegkundigen regelen. Natuurlijk kunt u ook een
gesprek aanvragen met de verantwoordelijke kinderarts. Een afspraak
hiervoor maakt u via het secretariaat kindergeneeskunde (telefonisch,
zie telefoonnummers achter in deze brochure). Wordt uw kind door een
andere arts dan de kinderarts behandeld, dan kunt u via de
verpleegkundige van de afdeling een afspraak regelen.

07.30 uur: wekken en temperatuur meten
07.45 uur: ontbijten
08.00 - 11.00 uur: verzorging / spel
10.00 uur: drinken en/of fruit
11.45 uur: maaltijd
12.30 - 13.30 uur: rusten
14.00 uur: drinken
14.00 - 21.00 uur: spel / bezoek
17.00 uur: maaltijd
18.00 uur: drinken
19.00 - 21.00 uur: naar bed
Tussendoor vinden eventueel onderzoeken en behandelingen plaats.

Voeding
De zorgservicemedewerker zorgt voor het eten van uw kind. Speciale
wensen of een dieet kunt u via de verpleegkundige of rechtstreeks met haar
bespreken. Oudere kinderen kunnen samen met de ouders een keuze op
de menulijst aangeven. De menulijst is speciaal op kinderwensen
afgestemd.
De pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen door middel van spel
waardoor ze hun ervaringen kunnen ‘uitspelen’ en verwerken.
Als een kind niet naar de speelkamer kan komen, dan komt de pedagogisch
medewerker bij het kind op de kamer. Heeft u vragen of ideeën dan kunt u
die met de pedagogisch medewerker bespreken. De pedagogisch
medewerker is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot
15.30 uur.
Speelkamer
Afleiding is een goede manier om te ontspannen. Afleiding in de vorm van
spelen is een basisvoorziening op de kinderafdeling. Kinderen kunnen
indien mogelijk in de speelkamer onder begeleiding van u of een andere
volwassene spelen. Wilt uw kind of wilt u samen met uw kind een spel,
speelgoed of andere materialen uit de speelkamer ook op de eigen kamer
gebruiken, dan kan dat in overleg met de pedagogisch medewerker worden
geregeld. Broertjes en zusjes mogen alleen onder begeleiding van een
ouder in de speelkamer komen.
Bezoek
Ouders zijn voor kinderen geen bezoek, u bent dan ook altijd welkom!
Broertjes, zusjes, familie, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom tussen
14.00 uur en 19.00 uur. Probeer het bezoek zoveel mogelijk te spreiden.
Maximaal drie personen (exclusief ouders).
Post
Post voor uw kind wordt het snelst bezorgd als deze goed is geadresseerd.
Zo moet er behalve de naam, ook de afdeling en het kamernummer op
staan. Voorbeeld:
VieCuri Medisch Centrum
naam kind ..................................
Verpleegafdeling Kindergeneeskunde kamernummer ..............
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

Als uw kind naar huis mag, krijgt u dit zo snel mogelijk te horen. Vaak is het
een voorlopige aanduiding en wordt op de dag zelf pas definitief besloten of
uw kind ook werkelijk naar huis kan. Voor vertrek wordt het gebruik van
medicijnen, gewenste voeding en leefregels met u besproken. Indien nodig,
maakt de afdelingssecretaresse een afspraak voor controle op de
polikliniek. De behandelend arts brengt uw huisarts op de hoogte van het
ziekenhuisverblijf van uw kind en de bevindingen.
Uw kind kan zich thuis de eerste dagen anders gedragen dan u bent
gewend. Het kan de hele dag achter u aanlopen of zich juist afzonderen en
niets meer van u willen weten. Ook kan het veel meer huilen dan normaal of
angstig zijn in het donker. Vooral kleine kinderen zullen bang zijn als u
weggaat. Geef uw kind veel aandacht. Blijf de eerste tijd zoveel mogelijk in
de buurt. Praten over het ziekenhuis en wat er is gebeurd, kan uw kind
helpen bij het verwerken van de ervaringen. Eventuele zelfgemaakte foto’s
gemaakt tijdens opname van uw kind kunnen hierbij helpen.

Hebt u vragen hierover of doen zich achteraf problemen voor, neem dan
gerust contact op met de pedagogisch medewerker van de kinderafdeling.
Zij kan u adviseren hoe hiermee om te gaan.
Ook als u suggesties en aan- of opmerkingen heeft over de
opnameperiode op de afdeling, horen wij dat graag. Dit kunt u
rechtstreeks met de verpleegkundigen bespreken of vermelden op het
enquêteformulier dat u krijgt voordat uw kind met ontslag gaat.

Wij doen er alles aan om de behandeling en verblijf van uw kind zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Maar zorg blijft mensenwerk. U kunt zelf ook
meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan u verwacht of
als u het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is.
Wat kunt u als ouder doen:
• Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind
• Geef aan als u en of uw kind iets niet begrijpt
• Bespreek vooraf het verloop van de behandeling of operatie bij uw kind
• Schrijf op welke medicijnen uw kind gebruikt (ook homeopathische
middelen).
• Stel vragen als de medicijnen die uw kind krijgt er anders uitzien dan u
verwacht
• Volg samen met u kind de instructies en adviezen goed op
Om zo min mogelijk fouten te maken, doen we veel controles, zoals:
• Op afdelingen en poliklinieken vragen verschillende medewerkers de
naam en/of de geboortedatum van uw kind. Dit doen we om
persoonsverwisseling te voorkomen.
• Bij iedere operatie wordt met een checklist gewerkt. Voordat de operatie
begint, krijgt uw kind en/of u een aantal vragen en vindt een dubbelcheck plaats. Pas daarna start de operatie. Dit doen we om vermijdbare
fouten te voorkomen.

De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt
de relatie tussen u, uw kind en de hulpverlener. Zowel de hulpverlener
als u en uw kind hebben op grond van deze wet een aantal rechten en
plichten.
Recht op informatie
De hulpverlener zal in begrijpelijke taal informeren over: de ziekte, de
aard van de behandeling of het onderzoek, de alternatieve
behandelingsmogelijkheden, de gevolgen en risico’s van de behandeling
of het onderzoek en de medicijnen en eventuele bijwerkingen Kortom de
hulpverlener vertelt precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze
informatie hebben u en uw kind nodig om te kunnen beslissen of u
instemt met de behandeling. Vragen kunt u aan de hulpverlener stellen.
Wilt u de informatie op schrift dan kunt u daarom vragen. Als u geen
informatie wilt hebben dan kunt u dit ook aangeven. De hulpverlener zal
hiermee rekening houden zolang dit voor u/uw kind of een ander niet
schadelijk is.
Recht op toestemming
In het algemeen mag een arts uw kind niet behandelen zonder de
toestemming van u en of uw kind. Bij ingrijpende behandelingen zal de
hulpverlener expliciet om toestemming vragen. Bij niet ingrijpende
behandelingen gaat de hulpverlener er vanuit dat u uw toestemming
stilzwijgend geeft. Soms is het niet mogelijk toestemming te vragen. Ook
dan mag de hulpverlener er van uit gaan dat er toestemming voor de
behandeling is, bijvoorbeeld wanneer uw kind bewusteloos wordt
binnengebracht en er direct iets moet gebeuren. U/uw kind kan de
toestemming altijd weer intrekken.
Recht op inzage
Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle
gegevens die betrekking hebben op de behandeling van uw kind.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind hebben u en of uw kind het recht
op inzage in de gegevens van het dossier van uw kind. Indien u dit
wenst kunt u contact opnemen met de behandelend specialist of de
directie.

Rechten die u en uw kind hebben zijn afhankelijk van de leeftijd
van uw kind
In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke
vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dat ligt anders
wanneer het gaat om medische zorg.
De WGBO onderscheidt dan drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke
categorieafzonderlijk de rechten van het kind en van de ouders. De drie
categorieën zijn:
Kinderen tot 12 jaar;
• Ouders moeten toestemming geven en hierbij de wens / mening van
het kind betrekken.
• Zowel het kind als de ouders hebben recht op begrijpelijke en volledige
informatie
• Ouders hebben inzagerecht in dossiers (kind niet alleen)
Jongeren van 12 tot 16 jaar;
• Zowel kind als ouders moeten toestemming geven.
• Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie.
• Zowel het kind heeft recht op inzage in het medisch dossier. De ouders
mogen het medisch dossier inzien als het kind hiervoor toestemming
geeft. Hierbij houdt de hulpverlener uiteraard rekening met de
betrokkenheid van de ouders.
Jongeren van 16 jaar en ouder;
• Jongere vanaf 16 jaar heeft dezelfde patiënten rechten als volwassenen.
• Jongere geeft zelf al dan niet toestemming (ook als de ouders het niet
eens zijn met de behandeling / beslissing).
• Alleen de jongere heeft recht op volledige informatie (ouders niet tenzij de
jongere hiervoor toestemming heeft gegeven).
• Alleen de jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage (ouders niet, tenzij
de jongere hiervoor toestemming heeft gegeven).
Geheimhouding
Behandeling in ons ziekenhuis houdt in dat er gegevens over uw kind
worden vastgelegd. Alleen artsen en ziekenhuismedewerkers die bij de
directe hulpverlening betrokken zijn, mogen de gegevens inzien. Zij hebben
tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Het ziekenhuis gaat
zorgvuldig om met de gegevens. Om de gegevens in geautomatiseerde
registraties te beschermen, hanteert het ziekenhuis regels die
zijn opgenomen in het privacyreglement.

Wetenschappelijk onderzoek
Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens en lichaamsmaterialen
ook gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek en
statistiek. Alleen zo kan de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil
worden gehouden. De gegevens of materialen worden niet zomaar voor
deze doeleinden verstrekt. Ze worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt,
zodat niemand kan weten dat het om de gegevens of materiaal van uw
kind gaat. Als het belangrijk is dat een onderzoeker de persoonsgegevens
wel weet, dan moet vooraf door de behandelend arts of door het
ziekenhuis uw toestemming worden gevraagd. Als u niet wilt dat de
anonieme gegevens of materialen van uw kind gebruikt worden voor
wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u en/of uw kind bezwaar maken.
Hiervoor kunt u het formulier ‘Verklaring van bezwaar tegen het gebruik
van mijn patiëntengegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek’ invullen en ondertekenen. Uw bezwaar wordt
dan opgenomen in het patiëntendossier van uw kind. Meer informatie en
het bezwaarformulier vindt u op www.viecuri.nl.

Een tweede mening (second opinion)
In de gezondheidszorg heeft u het recht een second opinion (tweede
mening) te vragen. Een second opinion is een oordeel van een andere
deskundige dan de behandelend arts. U mag altijd een tweede mening
vragen. U heeft daar geen toestemming voor nodig. Het is wel goed om er
met uw arts over te praten. Deze kan samen met u afwegen naar wie u het
beste kunt gaan. Degene die een tweede mening geeft, neemt de
behandeling niet over.
U heeft bij een second opinion altijd een verwijzing nodig.
U kunt op verschillende momenten om een tweede mening vragen.
Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing moet nemen over de
behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.
Bespreek een verzoek om een tweede mening van tevoren met uw
zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede
mening niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.

Als u klachten heeft
Heeft u klachten of problemen, blijf er dan niet mee zitten maar
bespreek ze. Het beste rechtstreeks, met degene die u daarvoor
verantwoordelijk acht, de behandelend arts of met de teamleider van
de afdeling. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de
klachtenfunctionaris. Ook positieve ervaringen en suggesties kunt u
hier uiten.
De klachtencommissie
Als het contact met de klachtenfunctionaris van het
patiëntenservicebureau niet tot een afdoende oplossing leidt, kunt u
terecht bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. De
klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die uw klacht
onderzoekt en een uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht.
Voor meer informatie over de klachtencommissie kunt u terecht bij de
klachtenfunctionaris.
Cliëntenraad
VieCuri heeft een cliëntenraad om de gang van zaken in en om de
ziekenhuizen te bekijken vanuit het oogpunt van de cliënten De
cliëntenraad behandelt géén individuele klachten, maar u kunt wel uw
opmerkingen en/of adviezen recht streeks aan de raad sturen via
onderstaand adres:
Meer informatie over de cliëntenraad kunt u lezen in de gelijknamige
folder ‘Cliëntenraad’.
Cliëntenraad VieCuri
Secretariaat
postbus 1926,
5900 BX Venlo
(077) 320 59 00
Meer weten?
Informatie over onze huisregels, rechten en plichten, het patiënten
portaal ‘MijnVieCuri’, onze klachtenprocedure, kosten ziekenhuiszorg,
en dergelijk, is te vinden in de folder ‘Goed om te weten’ of op onze
website www.viecuri.nl.

Bereikbaarheid Kindergeneeskunde
VieCuri Medisch Centrum
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
 (077) 320 55 55
www.viecuri.nl
Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
Routenummer 32
 (077) 320 58 30
Polikliniek Kindergeneeskunde
Venlo
Venray
Routenummer 32
Routenummer 70
(077) 320 57 30
(0478) 52 24 58
Kinderartsen
A.A. (Anneke) van Boekholt
C.L.M. (Karin) van Dael
J.M.Th. (Jos) Draaisma
J.H.L. (Jeroen) van Hoorn
A.J. (Attie) Slabber
R.M.M. (Rod) Thompson
M. (Marjoke) Verweij
L.M. (Renée) van Zitteren
Belangrijke adressen
Stichting Kind en Ziekenhuis
De stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor het welzijn van het kind
vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Het landelijk bureau
biedt telefonische ondersteuning aan ouders die vragen hebben rondom
de ziekenhuisopname van hun kind. Daarnaast verstrekt het informatie,
zowel aan ouders als aan anderen.
Stichting Kind & Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
info@kindenziekenhuis.nl
 085 020 12 65
www.kindenziekenhuis.nl
CliniClowns
In het ziekenhuis liggen en even alles om je heen vergeten. Dat is het
CliniClowns effect. De CliniClowns komen elke week op bezoek op de
verpleegafdeling Kindergeneeskunde van VieCuri.
www.cliniclowns.nl

