Kinderafdeling

Tractiebehandeling thuis
Informatie voor ouders/verzorgers

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Wij streven ernaar de ziekenhuisopname van uw kind zo kort mogelijk te
houden.

Welke voorwaarden zijn er?

• Uw kind heeft geen andere ziekten of gevolgen van een ongeluk waarvoor
specialistische zorg nodig is.
• Uw kind heeft geen gecompliceerde breuk.
• Uw kind heeft laten zien rustig in bed te kunnen liggen.
• Thuis is er een geschikte plek voor het bed van uw kind en het bed past
door de deuropeningen.
• U bent als ouder(s)/verzorger(s) bereid om de zorg voor de 			
thuisbehandeling samen met de thuiszorg op u te nemen.

Wat gaat eraan vooraf?

De eerste weken zal uw kind in het ziekenhuis verblijven, waar de
tractiebehandeling wordt gestart. De behandeling kan daarna thuis worden
vervolgd. Hierbij wordt u ondersteund door verpleegkundigen van de
thuiszorg en uw huisarts. Tijdens de thuisbehandeling zal uw kind voor
controles naar het ziekenhuis gaan.
Vóór de start van de thuisbehandeling hebt u contact met de Commissie
Indicatie Zorg (CIZ), waarbij afspraken gemaakt worden over de inhoud van de
hulpverlening.
Bij ontslag uit het ziekenhuis zal uw kind in tractie naar huis vervoerd worden.
U leent dus het bed met toebehoren van het ziekenhuis. Hiervoor wordt een
borgverklaring gevraagd.

De thuiszorg en de zorgmap

De controles en wondverzorging thuis worden gedaan door verpleegkundigen
van de thuiszorg. Zij zullen dagelijks bij u langskomen. Naast dagelijks contact
met de verpleegkundige van de thuiszorg, zal ook uw huisarts enkele keren
een huisbezoek afleggen.
Informatie en telefoonnummers staan in de zorgmap die u thuis krijgt
gedurende de thuisbehandeling. Hierin zal door de verschillende
hulpverleners een logboek worden bijgehouden over de behandeling thuis.
Wanneer uw kind voor controle naar het ziekenhuis gaat neemt u deze
zorgmap mee.

Benodigde materialen

• Po (en urinaal) en bedtafel. Deze zijn te krijgen bij het uitleenmagazijn van
de thuiszorg.
• Thermometer voor het opnemen van de lichaamstemperatuur.
Thuis zullen dagelijks de insteekopeningen van de pen, het tractieverband,
de temperatuur van uw kind en het ontstaan van eventuele drukplekken
gecontroleerd worden. Belangrijk is dat u erop let dat uw kind in de juiste
houding blijft liggen en ervoor zorgt dat uw kind voldoende drinkt (minimaal
1,5 liter per dag).
Wanneer uw kind koorts heeft (dus een temperatuur hoger dan 38°), moet u
contact opnemen met uw huisarts. Als het tractieverband niet goed meer zit
of als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met een verpleegkundige van
de thuiszorg, die 24 uur per dag bereikbaar is.

Controle

Tussentijds zal uw kind naar het ziekenhuis gaan voor controles. De eerste
afspraak hiervoor wordt al tijdens de ziekenhuisopname gemaakt.
Tijdens deze controles wordt een röntgenfoto gemaakt. Afhankelijk van het
genezingsproces zal worden besloten om met de tractiebehandeling door te
gaan of te stoppen.

Evaluatie

Aan de zorgmap is een evaluatieformulier toegevoegd. Wij verzoeken u
vriendelijk dit formulier aan het eind van de thuisbehandelingsperiode in te
vullen en aan de verpleegkundige van de thuiszorg te geven of op te sturen
naar het ziekenhuis.
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