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Monitoring
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Uw kind(je) verblijft momenteel op de kinderafdeling. Hij of zij zal gedurende
een periode een monitor krijgen aangekoppeld.
In deze folder leggen we u uit wat dit precies allemaal inhoudt.
Indien u nadien nog vragen heeft, kan u deze aan een verpleegkundige stellen.

Waarom een monitor?
Uw kind wordt aan een monitor gelegd om het hartritme en de ademhaling op te
volgen of om het zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn na een val, stuipen of bij ernstige luchtweginfecties, ...

Hoe gaat dit in zijn werk


Op de kamer komt een speciale computer staan of hangen.



Grotere kinderen mogen op het bed gaan liggen, kleine kinderen

kunnen bij mama of papa op de schoot gaan zitten.


Op de borst worden 3 ronde stickers gekleefd. Aan deze stickers
hangen draden.



Deze draden worden vastgemaakt aan de computer.



Soms wordt rond de voet, tenen, vinger of hand nog een rood lampje
vastgemaakt.



Dit doet allemaal geen pijn. Het kriebelt misschien wel aan de tenen.



Als alle draden vastgemaakt zijn, verschijnen lijnen op het scherm. Die

lijnen maken gekke kronkels. Op deze manier kan de dokter of verpleegkundige zien hoe snel het hart klopt of hoe vaak het kind ademt.


Ook de zuurstof in het bloed kan zo gemeten worden.



Met al die draadjes kan niet ver gelopen worden, maar soms mogen
ze wel even af. Bijvoorbeeld als het kind in bad
gaat, naar het toilet moet of als er een
onderzoek dient te gebeuren.



Het afkoppelen dient wel altijd met de

verpleegkundige of dokter besproken worden.

Tips voor ouders
Voor een kind is het vervelend als zijn bewegingsvrijheid beperkt wordt.
Probeer uw kind zo veel mogelijk bezig te houden met rustige dingen.
We voorzien wel momenten dat het kind even zonder al die kabeltjes
kan spelen, indien de gezondheid dit toelaat.

Zoveel kabeltjes rond mij heen,
Op mijn buik en aan mijn teen.
Misschien vind je het niet fijn,
Maar ze doen allemaal geen pijn!
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Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over monitor beantwoordt.

