Terug naar huis

Nuttige telefoonnummers

Gemiddeld verblijven de kinderen 4 à 6 dagen in
het ziekenhuis. Vaak is hun eetlust nog niet
volledig terug en is de stoelgang nog plat maar het
aantal stoelgangen per dag zal verminderd zijn.
De verdere verzorging kan dan thuis gebeuren.

Verpleegpost kinderafdeling
052 25 22 83

Bij ontslag ontvangt u alle informatie voor verdere
verzorging thuis.
Uw huisarts krijgt een verslag over de ziekenhuisopname.

Tot slot
Het is niet mogelijk in deze folder alle details voor
elke situatie te beschrijven. Indien u bijkomende
informatie wenst, aarzel dan niet om nadere
uitleg te vragen aan uw kinderarts.

F060 – pediatrie – 07-2014

Kinderartsen :
Dr. B. Van Bosstraeten: 052 25 26 40
Dr. I. Corthouts: 052 25 26 39
Dr. P. Verlinde: 052 25 27 53
Dr. S. Lampmann: 052 25 29 19
Dr. E. Devleeschouwer: 052 25 27 21
Dr. assistent: 052 25 27 27

Maag- en
darmontsteking
gastro-enteritis

Wat is gastro-enteritis ?

Wat gebeurt er in het ziekenhuis?

Gastro-enteritis is besmettelijk

Uw kindje is op onze afdeling opgenomen met
een gastro-enteritis (=maag- en darmontsteking).

Uw kindje moet opgenomen worden omdat het
uitdrogingsverschijnselen vertoont of omdat de
diarreeklachten te lang blijven aanslepen.

Gastro-enteritis is een ontsteking van de maag en
darmwand en wordt vooral gekenmerkt door
braken en diarree (= frequente vloeibare
stoelgang).

In het ziekenhuis krijgt uw kind een infuus om
vocht te kunnen toedienen. Tegelijk wordt een
bloedafname gedaan.

Het virus is aanwezig in de stoelgang. Diegene die in
contact komt met de stoelgang kan het virus via de
handen overdragen en zo andere materialen
besmetten (fopspeen, speelgoed, …).

De belangrijkste oorzaak van een gastro-enteritis
is een infectie. Meestal betreft het een
virusinfectie (rotavirus, adenovirus, enterovirus…)
Virale gastro-enteritis komt meestal voor in de
vorm van epidemieën, vooral tussen oktober en
mei, en is zeer besmettelijk.
Het Rotavirus is de belangrijkste oorzaak van
ernstige diarree in combinatie met uitdroging bij
jonge kinderen. Het Rotavirus is verantwoordelijk
voor 40 tot 60% van de diarreegevallen die leiden
tot ziekenhuisopname. De aandoening wordt
vooral gekenmerkt door braken en waterige
stoelgang gedurende 3 tot 8 dagen, buikpijn,
koorts en in ernstige gevallen uitdroging.
Naast een virus kunnen ook bacteriën een acute
gastro-enteritis veroorzaken (bv. salmonella,
campylobacter…).
De definitieve diagnose wordt gesteld aan de
hand van een staal van de stoelgang die naar het
labo wordt verstuurd voor analyse.

De urine wordt gecontroleerd om de mate van
uitdroging te bepalen. De eerste 48 uur wordt de
hoeveelheid urine genoteerd om na te kunnen
gaan of uw kindje voldoende plast.
Verder worden de koorts, de stoelgang en het
braken opgevolgd. Dagelijks wordt uw
kind gewogen.

Raadgevingen voor het verblijf in het ziekenhuis:
• Aan de deur is een gele sticker aangebracht; dit
is een teken dat dit een isolatiekamer is:

•

Houd uw kind op de kamer zodanig dat er geen
andere kinderen besmet raken.

•

Laat geen andere kinderen op bezoek komen
(indien het niet anders kan, laat ze dan op de
kamer blijven en niet rondlopen in de gang of
speelzaal) .

•

Uw kind mag niet in de speelzaal spelen. U mag
wel afwasbaar speelgoed vragen voor in de
kamer. Dit speelgoed dient dan op de kamer te
blijven gedurende het verblijf (zodat het
achteraf kan ontsmet worden). Geef geen
speelgoed van uw kind aan andere kinderen.

•

Was uw handen steeds na het verluieren en
ontsmet steeds de handen bij het verlaten van
de kamer.

•

In de kamer zijn een overschort en
handschoenen voorzien die u eventueel kan
gebruiken.

•

Alle personeelsleden worden door de gele
zelfklever op de deur herinnerd aan de
noodzaak van een strikte handhygiëne.

Voeding
Uw kindje mag wat water, serolyt (dit is een zoutsuikeroplossing) en verdunde melk drinken zolang
het de neiging heeft om over te geven.
Indien uw kindje 24 uur niet meer heeft gebraakt,
mag het ook terug flesvoeding aan volle
concentratie drinken. Grotere kinderen mogen
dan starten met beschuit en broodmaaltijd.
Indien dit dan vlot is verlopen, krijgen de
kinderen terug de normale voeding in
kleine porties.

