PATIËNTEN
INFORMATIE
Begeleiding terug naar school
Brandwondencentrum

In deze folder leest u informatie over de begeleiding terug naar school
van kinderen na een brandwondenongeval.
De doelgroep
Kinderen die brandwonden hebben opgelopen, hebben vaak te maken
gehad met een ongeluk. Onverwachts belanden zij in het ziekenhuis.
Zijzelf, de ouders, de klasgenoten en de leerkracht zijn niet op deze
opname voorbereid.
Allereerst is het voor het kind zelf vaak een spannende dag wanneer zij
terug naar school gaat. Ze hebben de klasgenoten vaak lange tijd niet
gezien en staan naar alle waarschijnlijkheid in het middelpunt van de
belangstelling.
Alle kinderen die te maken hebben of hebben gehad met brandwonden
of de overgebleven littekens daarvan, kunnen in aanmerking komen
om terug naar school begeleid te worden. Dit kan direct na de
ziekenhuisopname zijn, maar ook in een later stadium kan beroep
gedaan worden op de terug naar school begeleiding. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de overgang van basisschool naar middelbare school.
Voor u als ouder is de terugkeer naar school ook een belangrijke en
spannende dag. Het gaat weer goed genoeg met uw kind om naar
school te gaan. Om de eerste schooldag zo ‘normaal’ mogelijk te laten
verlopen, wordt ervoor gekozen de ouder(s) niet mee de klas in te
nemen. Voor ouders kan het een geruststelling zijn als hun kind wordt
bijgestaan door professionele begeleiding tijdens de eerste schooldag.
Ook voor de klasgenoten is de dag van terugkeer in de klas een
bijzondere en spannende dag. Vaak weten zij ongeveer wat er gebeurd
is en zitten zij vol vragen. Hoe ziet hun klasgenoot eruit, heeft hij/zij pijn,
wat heeft hij/zij meegemaakt in het ziekenhuis, blijft hij/zij vanaf nu op
school of moet hij/zij weer terug naar het ziekenhuis?
2

PATIËNTENINFORMATIE

Als laatst, maar zeker niet onbelangrijk de leerkracht. Voor de meeste
leerkrachten zijn brandwonden gelukkig onbekend terrein. De leerkracht
kan hierdoor zelf vragen hebben en daarbij krijgt de leerkracht te maken
met de vragen van de rest van de klas.
De procedure voorafgaand
De begeleider spreekt vooraf met uw kind door wat hij/zij wil vertellen in
de klas. Tevens wordt dan besproken welke materialen uw kind mee naar
school neemt om de klas te laten zien en welke materialen er worden
meegenomen door de begeleider.
Er worden afspraken met de leerkracht gemaakt met betrekking tot
begeleiding in de klas. Zaken die met de leerkracht besproken dienen
te worden zijn tijdstip, tijdsduur en eventuele bijzonderheden. U als
ouder of de begeleider sluit deze zaken kort met de leerkracht. Ook
dient de leerkracht verzocht te worden de ouders van de klasgenoten op
de hoogte te brengen van het begeleidingsmoment. Dit zodat ouders
weten wat hun kind gaat horen op school.
Werkwijze
Voor de verschillende leeftijden zijn er verschillende programma’s.
Zo wordt er rekening gehouden dat een kleuter een minder grote
concentratieboog heeft dan een bovenbouwer.
Over het algemeen bestaat de begeleiding uit de volgende onderdelen:
−− Voorstellen - De begeleider stelt zichzelf voor aan de klas, aangezien
hij/zij niet bekend is in de klas.
−− Verhaal vertellen - Uw kind vertelt zijn/haar ervaringen aan de
klasgenoten. De begeleiding is hierbij aanwezig om te sturen en/of
te helpen als uw kind er zelf niet uit komt.
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−− Materialen/foto’s laten zien - Uw kind en de begeleider kunnen
materialen uit het ziekenhuis meenemen die zij aan de klasgenoten
laten zien.
−− Vragen stellen - Klasgenoten hebben vaak veel vragen, deze kunnen
nu gesteld worden. De begeleider is erbij om sturing te geven
aan de vragen en vragen waarop uw kind geen antwoord weet te
beantwoorden.
−− Ervaringen delen - Er wordt gevraagd naar ervaring met verbranding
onder de klasgenoten. Vaak hebben meer kinderen dan wij denken
zelf of binnen de familie ervaring met brandwonden. Uw kind kan
dan ervaren dat hij/zij niet de enige is.
−− Preventie - Er kan preventie worden meegenomen in de
begeleiding. Zo kunnen kinderen handelingsalternatieven leren
om brandwonden te voorkomen, maar ook de eerste hulp bij
brandwonden kan aan bod komen.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij corrigerend optreedt
richting leerlingen als de situatie hierom vraagt.
Evaluatie met de leerkracht
Na het begeleidingsmoment, laat de begeleider een evaluatieformulier
voor de leerkracht achter. In dit evaluatieformulier kan de leerkracht
aangeven hoe hij/zij de begeleiding heeft ervaren en eventuele
verbeterpunten aangeven.
Evaluatie met de ouders
Nadat uw kind terug naar school begeleid is, is er de mogelijkheid tot
evaluatie. U dient aan te geven dat deze wens er is. Er wordt dan een
afspraak gemaakt met de begeleider die met uw kind mee naar school is
geweest.
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Contactgegevens
Wilt u gebruikmaken van Begeleiding terug naar school voor uw kind
of heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen? Neemt u
dan contact op met een van de terug naar school begeleiders van het
Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis.
Voor vragen over terug naar school begeleiding direct na opname:
Nathalie Zwaard
ZwaardN@maasstadziekenhuis.nl
(010) 291 37 01
Voor vragen over terug naar school begeleiding in een later stadium:
Anneke van de Steenoven
SteenovenJ@Maasstadziekenhuis.nl
(010) 291 37 15
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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