OBSERVATIE

Observatieafdeling
Kinderen & Jongeren
Informatie voor kinderen en jongeren, ouder(s) en verzorger(s)

Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Opname
Binnenkort zal er een opname plaatsvinden op de observatieafdeling Kinderen & Jongeren van SEIN in Zwolle. Deze folder geeft informatie over de
opname.

Voorbereiding thuis
Voor opname vindt een telefonische kennismaking plaats door onze opnamecoördinatoren en wordt er een datum en tijd afgesproken waarop de
opname gaat plaatsvinden.
Wilt u het volgende meenemen tijdens de dag van opname?
Medicatie voor 5 dagen in originele verpakking en een actueel medicatieoverzicht;
Voldoende kleding voor een week en toiletartikelen;
Specifieke hulpmiddelen: denk hierbij aan een voedingspomp, buggy,
loopkar, aangepaste stoel of ligorthese;
Voor schoolgaande kinderen: schoolspullen, gym en/of zwemkleding,
broodtrommel, schooltas en drinkfles;
Wanneer er een dieet of speciale voeding nodig is, dient u dit zelf mee te
nemen;
Indien gewenst kunt u eigen eten meenemen;
Indien gewenst kunt u eigen speelgoed, tablet of laptop meenemen (op
eigen risico en voorzien van naam).
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Aankomst bij SEIN
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de kinderpolikliniek Kinderen
& Jongeren op A5. Van hieruit wordt u opgehaald door een medewerker
van de observatieafdeling. Er vindt een intakegesprek plaats, u ontvangt
verdere informatie en krijgt een rondleiding over de afdeling.
Het intakegesprek duurt gemiddeld 1 tot 1 ½ uur. Tijdens dit gesprek is er
de mogelijkheid om uw kind op te laten vangen door medewerkers van de
afdeling. Tijdens de opname krijgt uw kind twee contactpersonen toegekend op de afdeling. Gedurende de opname bespreken zij met jullie zaken
rondom de opname en de verzorging/begeleiding.
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De afdeling
De afdeling is een observatieafdeling waarbij de multidisciplinaire behandeling bestaat uit observatie, diagnostiek, behandeling van aanvallen en
het opnieuw instellen van de medicatie.
Aan deze afdeling zijn verschillende disciplines verbonden, zoals: neurologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, begeleiders, speltherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, medisch maatschappelijk werkers, diëtist en afdelingsassistenten. De neuroloog schakelt,
indien gewenst, de overige disciplines in. Wekelijks hebben de betrokken
disciplines een overleg over de voortgang van uw kind.
De afdeling bestaat uit twee huiskamers en 13 slaapkamers.
De huiskamers zijn voorzien van spel- en knutselmaterialen, spelcomputers,
Xbox, tv (Netflix) en radio.
De slaapkamers zijn verschillend. Er zijn slaapkamers met een aangrenzende badkamer, maar ook zonder. Ook verschilt de grootte van de
slaapkamers en is het aanbod van bedden divers. Er zijn slaapkamers met
een bedbox. Toewijzing van een slaapkamer vindt plaats op basis van de
zorgbehoefte van uw kind en de beschikbaarheid op de afdeling. De twee
grote algemene badkamers zijn ingericht met in de één een hoog-laag bad
en een commode en in de andere een douchebrancard.
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Er is een spreekkamer, koffiekamer en een snoezelkamer op de afdeling.
Ook zijn er twee tuinen die omheind zijn met een hek en haag. Deze grenzen aan onze huiskamer en zijn voorzien van schommels, een zandbak
en skelters. Op het terrein is ook een speeltoestel aanwezig en een groot
grasveld om op te spelen.

Rooming in
Op de afdeling is er mogelijkheid tot rooming-in. Tijdens de telefonische
kennismaking en tijdens het intakegesprek wordt hier verdere uitleg over
gegeven.

Observatie
Gedurende de opname kunnen wij uw kind door de geplaatste camera’s
goed volgen zodat we aanvallen kunnen observeren, opnemen en terugkijken. De camera’s maken 24 uur per dag opnames.
Het opgenomen beeld en geluid wordt alleen gebruikt voor het van te voren
afgesproken opnamedoel en kunnen door de neuroloog, medewerkers van
de afdeling en eventuele andere disciplines bekeken worden. Deze camera’s
hangen niet in de toiletten en badkamers. In de nacht maken we naast
beeld ook gebruik van geluidsdetectie.
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Een dag op de afdeling
Op de afdeling hanteren we een algemeen dagprogramma.
07.30 – 09.00 uur: ontbijt
10.00 – 10.30 uur: drinken en een stukje fruit
12.00 – 13.00 uur: lunchen
15.30 – 16.00 uur: drinken en een koekje
17.00 – 18.00 uur: warme maaltijd
De medewerkers van de afdeling zorgen voor een goede invulling van de
dag door het aanbieden van diverse activiteiten. Indien nodig maken we
een dagprogramma op maat voor uw kind waarin specifieke wensen terugkomen.
Na het ontbijt is er ruimte voor de verschillende disciplines om hun afspraken met uw kind, al dan niet in het bijzijn van u, in te plannen.

School
De Voor schoolgaande kinderen/jongeren is er een samenwerkingsverband
met Onderwijscentrum De Twijn. De coördinatoren van De Twijn bepalen,
na overleg met de thuisschool, welke klas het beste bij uw kind past.
De leerkrachten worden voorgelicht over de epilepsie van uw kind en zij
rapporteren hun bevinding aan de afdeling. Ook kunnen zij de expertise
van de afdeling inroepen. Voor de eerste schooldag gaat uw kind eerst
kennismaken met de school.
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Bezoektijden en weekendverlof
Bezoek is afhankelijk van onder andere therapie, afspraken en school en is
daarom mogelijk in overleg. Er kan gebruik worden gemaakt van de slaapkamer, de koffiekamer en, in overleg, de huiskamer. Met toestemming van
de neuroloog mag u ook naar buiten en het terrein verlaten.
Het weekendverlof gaat in op vrijdagmiddag om 13.30 uur tenzij er nog
school(afspraken) gepland staan. Graag zien wij uw kind op zondagavond
weer terug tussen 18.30 en 20.00 uur. Tijdens het weekendverlof kunt u
altijd contact opnemen met SEIN. Er is een medewerker van de observatieafdeling aanwezig.
Alle opgenomen kinderen/jongeren gaan in het weekend naar huis tenzij
er een medische indicatie is om in het weekend opgenomen te blijven. Bij
opname in het weekend is bezoek op de afdeling toegestaan.

Tot slot
Wij doen ons uiterste best om de opname zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Hiervoor
kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon of een medewerker van de afdeling.
Een afspraak met de behandelend neuroloog kunt u plannen met het Kindersecretariaat. U kunt terecht bij de balie of door telefonisch contact op te
nemen. Het telefoonnummer is: 038 – 8457151
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Belangrijke gegevens
Algemeen telefoonnummer SEIN Zwolle

038 - 845 7171

Observatieafdeling Kinderen & Jongeren

038 - 845 7166
038 - 845 7155

Secretariaat Kinderen & Jongeren

038 - 845 7151

Bezoekadres

Dr. Denekampweg 20
8025 BV ZWOLLE

Postadres

SEIN
t.a.v. Observatieafdeling
Kinderen & Jongeren
Naam van uw kind
Postbus 563

Volg SEIN via: www.sein.nl l Facebook l Twitter l Instagram l Linkedin
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