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Medebehandeling in Amphia
Medebehandeling in Amphia
De arts in het Kinderziekenhuis heeft je doorverwezen naar Amphia als medebehandelend ziekenhuis.
‘Medebehandeling' betekent dat de arts in het
Kinderziekenhuis verantwoordelijk is voor de
behandeling, maar dat je voor een deel van de
behandeling terecht kunt in Amphia. Je hoeft nu
niet elke keer naar Rotterdam waardoor je dichter
bij huis geholpen kunt worden.
De Kinderoncologiepolikliniek en een deel van de
Kinderafdeling vind je op locatie Langendijk.
In deze folder lees je wat je kunt verwachten in
Amphia. Laat deze folder ook aan je ouders lezen en
praat er samen over. Zijn er na het lezen van deze
folder nog vragen, vertel het ons dan. Laat ook
weten wat je gewend bent, want dan proberen we
daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
Ons kinderoncologisch team
Het team bestaat uit:
een kinderarts;
kinderoncologieverpleegkundigen;
een pedagogisch medewerker.
Wat doen wij?
Kinderarts
De kinderarts in Amphia heeft regelmatig contact
met jouw kinderoncoloog. Jouw gegevens worden
vanuit het kinderziekenhuis naar de
kinderarts gestuurd. De kinderarts is
verantwoordelijk voor jouw behandeling in Amphia.
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Kinderoncologieverpleegkundige
Dit is een kinderverpleegkundige die veel heeft
geleerd over kinderoncologie. Zij is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg zoals de PAC
(Port-a-Cath) aanprikken, medicijnen toedienen en
bloedafname. Op de kinderafdeling begeleidt zij de
kinderverpleegkundigen als jij daar komt te liggen.
De kinderoncologieverpleegkundige is tenslotte
gespecialiseerd in jouw ziekte en kan bijzonderheden hierover vertellen en leren aan de andere
verpleegkundigen.

Kinderverpleegkundige
Een kinderverpleegkundige assisteert de kinderoncologieverpleegkundige bij het inbrengen van de
PAC naald en bij het verwijderen ervan. Als je op de
afdeling komt te liggen, word je verzorgd door de
kinder(oncologie) verpleegkundige.
Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker is er voor jou, om
zoveel mogelijk leuke dingen te doen, terwijl de
kinderarts en verpleegkundigen met je behandeling bezig zijn. Zij kan je ook helpen bij handelingen
die jij vervelend of moeilijk vindt. Samen zoeken
jullie naar een manier waardoor het minder vervelend kan zijn. Als je opgenomen ligt, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat jij jezelf zoveel
mogelijk op je gemak voelt door de dingen die je
thuis gewend bent zoveel mogelijk in het ziekenhuis
te blijven doen.
Ontvangst in Amphia
Polikliniek
Voor een poliklinische behandeling ga je naar unit 2
op de begane grond. Daar is een kinderoncologieverpleegkundige die je ontvangt. Als je voor de
eerste keer komt, vertelt ze hoe alles op de afdeling
gaat en geeft ze een rondleiding. Daarna belt ze de
kinderarts om te laten weten dat je er bent. Aan de
hand van een vragenlijst stelt ze vragen aan jou en
je ouders. Uit de overdracht van het Kinderziekenhuis weet ze al het een en ander over jou. Ook maak
je kennis met onze pedagogisch medewerker.
Op de behandelkamer doet de kinderarts een
lichamelijk onderzoek en vraagt aan je hoe het gaat.
Daarna wordt de PAC aangeprikt door de kinderoncologieverpleegkundige of de kinderarts.
Eventueel wordt bloed afgenomen, cytostatica wordt
gegeven en de PAC naald wordt weer verwijderd.
Als je het wil kan de pedagogisch medewerker erbij
zijn zodat zij een
spelletje met je kan doen of je een verhaal voorleest
terwijl de kinderarts en de verpleegkundigen bezig
zijn. Voordat je naar huis gaat wordt een afspraak
gemaakt voor de volgende keer.
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Kinderafdeling
Als je opgenomen moet worden in het ziekenhuis
(bijvoorbeeld als je koorts hebt), dan ga je naar unit
2 op de begane grond.
De kinderverpleegkundige die je ontvangt, stelt dan
de vragen aan jou. Dit is niet altijd een kinderoncologieverpleegkundige. De kinder(oncologie)verpleegkundige vertelt op de afdeling wat er verder
nog meer gaat gebeuren.
Wat doen wij anders dan in het Kinderziekenhuis?
In principe is de polikliniek op dinsdagmiddag en
vrijdagochtend open. Op deze dagen is er altijd een
kinderoncologieverpleegkundige aanwezig en bijna
altijd dezelfde kinderarts. Dat betekent dat je dus
steeds dezelfde
mensen ziet. Als je op een andere dag komt, dan
zullen we proberen dat er toch een kinderoncologieverpleegkundige aanwezig is.
In het Kinderziekenhuis ben je gewend aan een
bepaalde manier van aanprikken van de PAC. We
willen graag dat je ons vertelt hoe je het wilt hebben
zodat we daar rekening mee kunnen houden.
In het Kinderziekenhuis worden alleen 10 ml
spuitjes gebruikt, waar de medicijnen inzitten. In
Amphia kan het zijn dat het in een kleiner spuitje zit,
maar het medicijn is wel hetzelfde.
Als je opgenomen bent, word je verzorgd door een
kinderoncologieverpleegkundige of een kinderverpleegkundige. In het Kinderziekenhuis werken veel
meer kinderoncologieverpleegkundigen. Misschien
weet jij zelf meer dan de kinderverpleegkundige die
voor je zorgt. Vertel gerust wat jij allemaal al weet.

Een keer in de vier maanden komen een oncoloog
en een verpleegkundig consulent van het Kinderziekenhuis naar Amphia om bijzonderheden door te
spreken over de kinderen die in medebehandeling
zijn.
Als je vragen hebt mag je zelf weten met wie je
contact opneemt. Met het Kinderziekenhuis of met
Amphia. Weten we er in Amphia geen antwoord
op dan nemen we contact op met het Kinderziekenhuis.
Wij vinden het handig als je je dagboekagenda uit
het Kinderziekenhuis meeneemt, want dan kunnen
we daarin bijzonderheden zetten, zodat ze dat weer
terug kunnen lezen in het Kinderziekenhuis. Ook
kunnen wij daarin lezen hoe het met je is gegaan in
het Kinderziekenhuis. Zo blijft iedereen op de
hoogte van hoe het met jou gaat.
Telefoonnummer
Kinderpolikliniek unit 2: (076) 595 27 02
Tot slot
We hopen dat de medebehandeling voor jullie
duidelijker is geworden aan de hand van deze
folder. Heb je vragen of ideeën over de afdeling of
over deze folder dan horen we dit graag. We weten
dat het niet leuk is om voor je behandeling naar het
ziekenhuis te komen maar we doen ons best om het
je hier zoveel mogelijk naar je zin te maken.
Tot ziens,
Het kinderoncologisch team
www.amphia.nl

Aan wie stel je je vragen?
Als de kinderoncologieverpleegkundige iets niet
weet op verpleegkundig gebied, dan neemt ze
contact op met de verpleegkundig consulent van
het Kinderziekenhuis.
Als onze kinderarts vragen heeft over de behandeling, dan neemt hij contact op met jouw oncoloog.
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