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Uw kind wordt behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) 

van Adrz. Op deze afdeling werken verschillende 

disciplines, onder andere SEH-artsen, SEH-

verpleegkundigen, ANIOS SEH en coassistenten. Daarnaast 

werkt de SEH nauw samen met andere afdelingen binnen 

het ziekenhuis, zoals het laboratorium en de 

röntgenafdeling. 

 

Rol ouders 

Voor uw kind is het fijn als u tijdens het verblijf op de 

Spoedeisende Hulp aanwezig bent. De zorg die we bieden 

gaat altijd in overleg met u. Alles wat u zelf kunt en wilt 

doen, bevordert het comfort van uw kind. Natuurlijk gaat 

alle zorg in overleg met de verpleegkundige.  

 

Adviezen uitleg kind SEH-bezoek 

 Kinderen kunnen hun ervaringen in het ziekenhuis 

beter verwerken als ze van tevoren weten wat ze te 

wachten staat. Voor zover dat op de Spoedeisende 

Hulp kan, helpt het om ze op eenvoudige wijze te 

vertellen wat er gaat gebeuren. 

 Wees eerlijk in uw informatie en vertel uw kind dat 

het pijn en verdriet kan en mag hebben. 

 We weten van tevoren vaak niet welke behandeling 

uw kind op de Spoedeisende Hulp gaat krijgen, 

vandaar dat we graag willen dat uw kind nuchter blijft. 

Mocht uw kind wat willen eten of drinken overleg dit 

dan met de behandelende verpleegkundige of arts. 

 

Als uw kind met spoed naar het ziekenhuis moet, heeft u 

hem/haar hier vaak niet op kunnen voorbereiden. Het is 

daarom belangrijk dat u zo mogelijk tijdens en na het 

bezoek aan de SEH uitlegt wat er aan de hand is of was en 

waarom bepaalde onderzoeken zijn gedaan. 

 

 

Lichamelijk onderzoek 

Vaak vindt een volledig lichamelijk onderzoek plaats bij uw 

kind. 

 

Mee naar inleiding narcose 

Voor een operatie mag een van de ouders mee naar de 

inleiding van de narcose. In de ruimte voor de 

operatieafdeling doet u beschermende kleding aan en een 

muts op. Een medewerker van de operatiekamer 

begeleidt u en uw kind verder. Uw kind wordt onder 

narcose gebracht via een kapje of een prikje. Het is 

mogelijk dat uw kind tijdens het onder narcose brengen 

lichte schokbewegingen maakt en dat de ogen niet 

meteen helemaal dichtgaan. Dit is normaal. Een 

verpleegkundige verzoekt u de operatiekamer te verlaten 

als uw kind in slaap is. Uw kind slaapt dan zo vast dat het 

niet weet dat u weggaat.  

 

In spoedgevallen kan het voorkomen dat de keus wordt 

gemaakt de ouder niet mee te laten gaan naar de 

voorbereidingskamer. Hierover wordt u van tevoren 

geïnformeerd. 

 

Welbevinden en veiligheid kind 

Vanuit de overheid wordt aan alle ziekenhuizen in 

Nederland de verplichting opgelegd extra oog te hebben 

voor het welbevinden en de veiligheid van het kind. Adrz 

hecht hier grote waarde aan. Daarom worden alle 

medewerkers van ons ziekenhuis getraind om goed op te 

letten of welbevinden en veiligheid zijn gewaarborgd.  

 

Van alle kinderen tot 18 jaar die op de SEH binnenkomen 

vullen we een signaleringsformulier (sputovamoformulier) 

in. Hierop wordt onder andere aangegeven of het kind 

letsel heeft, waar dit zich bevindt en waardoor het is 

veroorzaakt. Meestal is het invullen van het formulier 

alleen een formaliteit.  

Kinderen op de 
Spoedeisende Hulp 
Deze folder geeft u informatie over de behandeling van kinderen op de Spoedeisende 

Hulp. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan 

beschreven. 

onderdeel van 



 
Kinderen op de Spoedeisende Hulp 
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Hulp thuis 

Tijdens het invullen van het signaleringsformulier of 

tijdens het lichamelijk onderzoek kan het vermoeden 

ontstaan dat er problemen zijn in de gezinssituatie en dat 

hulp nodig is. Als de veiligheid van het kind mogelijk 

gevaar loopt, bespreekt de behandelend arts zijn/haar 

zorgen op een open en eerlijke manier met de ouders of 

verzorgers. Ook wordt melding gedaan bij Veilig Thuis. 

Deze organisatie bekijkt of hulp in de thuissituatie 

gewenst en nodig is. Als dat zo is, zullen zij deze 

organiseren. 

 

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

In de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan specifieke 

regels voor het geven van informatie aan en het verkrijgen 

van toestemming van minderjarigen en/of hun 

vertegenwoordiger(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van 

het kind. 

 

Kinderen tot 12 jaar 

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger 

dan 12 jaar is toestemming van de ouder(s) of voogd(en) 

vereist. Het kind zelf hoeft geen toestemming te geven, 

maar heeft wel recht op informatie die in begrijpelijke 

woorden wordt gegeven afhankelijk van het 

ontwikkelingsniveau. 

 

Kinderen 12-15 jaar 

Voor een medische behandeling van kinderen tussen de 

12 en 15 jaar moeten zowel de ouder(s) of voogd(en) als 

het kind toestemming geven. 

 

Jongeren 16 jaar en ouder 

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf een 

behandelingsovereenkomst aangaan met een 

hulpverlener. Dit wil zeggen dat informatie over 

onderzoeken en behandeling in eerste instantie met de 

tiener zelf wordt besproken. Het kind moet zelf 

toestemming geven voor onderzoeken en behandeling.  

 

Uitzonderingen 

Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide 

informatie kunt u kijken op de website van de WGBO of 

Kindenziekenhuis.nl. 

 

Recht op inzage medisch dossier 

Als u inzage in of een kopie van uw medisch dossier wilt, 

regelt u dit rechtstreeks met uw behandelend arts. De 

arts kan eventueel toelichting geven op de medische 

gegevens. Anderen mogen uw dossier alleen inzien met 

uw uitdrukkelijke toestemming. Ouders of verzorgers van 

kinderen jonger dan 12 jaar mogen de gegevens van hun 

kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel 

het kind als de ouders of verzorgers het recht op inzage. 
 

http://www.wgbo.nl/
http://www.kindenziekenhuis.nl/

