Kindergeneeskunde

Neonatologie
Nazorgspreekuur

Slingeland Ziekenhuis

i

Patiënteninformatie

Neonatologie

Algemeen
Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij/zij:
te vroeg geboren is; en/of
met een te laag gewicht geboren is; en/of
een moeizame start heeft gehad na de geboorte.
Binnenkort mag uw kind naar huis. De controles van uw kind vinden
plaats op het Neonatologie Nazorgspreekuur op de polikliniek
Kindergeneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis. In deze folder vindt u
informatie over de afspraken na ontslag uit het ziekenhuis en de gang
van zaken op het Neonatologie Nazorgspreekuur.
Weer thuis
In de eerste week dat uw kind thuis is, wordt u gebeld door de
neonatologieverpleegkundige van het ziekenhuis. Zij vraagt hoe u als
ouders de thuiskomst van uw kind heeft ervaren. Ook bespreekt zij hoe
het gaat met voeden en slapen. Uiteraard kunt u haar ook vragen
stellen.
De jeugdverpleegkundige van Yunio komt binnen twee weken nadat
uw kind weer thuis is bij u thuis. In de meeste gevallen heeft zij tijdens
de opname al kennis met u gemaakt. Zij weegt uw kind en
beantwoordt uw vragen.
Het Neonatologie Nazorgspreekuur
Bij ontslag uit het ziekenhuis is de eerste afspraak voor het
Neonatologie Nazorgspreekuur gemaakt. Het Neonatologie
Nazorgspreekuur vindt wekelijks plaats op maandag en woensdag. Het
telefoonnummer is (0314) 32 95 92.
Op het Neonatologie Nazorgspreekuur werken de kinderartsen en
neonatologieverpleegkundigen van het ziekenhuis nauw samen met
de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Yunio (het
consultatiebureau). Door deze samenwerking krijgt u eenduidige
adviezen over de groei, ontwikkeling en voeding van uw kind. De
vaccinaties worden tijdens dit spreekuur gegeven. U hoeft niet meer
met uw kind naar het consultatiebureau.

Afspraak met kinderarts of jeugdarts
De eerste controleafspraak vindt meestal plaats bij de kinderarts.
Daarna vinden de afspraken om en om plaats bij de kinderarts of de
jeugdarts van Yunio. Beide artsen volgen de groei en ontwikkeling van
het kind en beide artsen doen lichamelijk onderzoek. Alleen de
kinderarts kan een andere behandeling voorstellen of medicijnen
voorschrijven. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige doet het
preventief onderzoek van het gezichtsvermogen.
Een afspraak met de kinderarts of jeugdarts op het Neonatologie
Nazorgspreekuur duurt ongeveer 20 minuten.
Afspraak met jeugdverpleegkundige
Na de afspraak met de kinderarts heeft u een afspraak met de
jeugdverpleegkundige van Yunio. Zij beantwoordt uw vragen over
voeding, slapen en opvoeding. Deze afspraak duurt ongeveer 20
minuten. Eventueel krijgt uw kind aansluitend vaccinaties.
Na de afspraak met de jeugdarts, heeft u in principe geen afspraak
meer bij de jeugdverpleegkundige van Yunio. Als u toch nog iets wilt
vragen aan de jeugdverpleegkundige, kunt aansluitend aan uw
afspraak met de jeugdarts mogelijk toch bij de jeugdverpleegkundige
terecht. Als dit niet lukt, neemt de jeugdverpleegkundige telefonisch
contact met u op.
De jeugdverpleegkundige komt ook bij u thuis en is bij tussentijdse
vragen telefonisch bereikbaar (zie schema achterin deze folder).
Overleg
Aan het eind van ieder spreekuur, worden alle kinderen met het
gehele team besproken. Als er belangrijke adviezen uit dit overleg
naar voren komen, dan hoort u dat van ons.
Ondersteunende hulp
Indien nodig kan hulp worden ingeschakeld van onder andere de
kinderfysiotherapeut, (pre)logopediste, lactatiekundige, diëtiste,
maatschappelijk werker, orthopedagoog of psycholoog.

Huisarts
Het Neonatologie Nazorgspreekuur richt zich vooral op de groei en de
ontwikkeling van uw kind. Is uw kind (acuut) ziek, neem dan contact
op met uw huisarts (zie schema achterin deze folder).
Hoe vaak
Twee weken na thuiskomst heeft u de eerste controleafspraak op het
Neonatologie Nazorgspreekuur. In het begin heeft u iedere maand een
afspraak op de polikliniek. Daarna wordt de tijd tussen de
controleafspraken steeds langer. Wij volgen uw kind tot de leeftijd van
ten minste 4 jaar. Daarna vindt er een overdracht plaats naar de
schoolarts. Per kind wordt bekeken of de controles bij de kinderarts
voortgezet moeten worden.
Wat neemt u mee
Neem bij iedere afspraak het volgende mee:
het legitimatiebewijs van uw kind;
het groeiboekje;
de inentingspapieren;
een omslagdoek/badjas om uw kind warm te houden.
Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van
de polikliniek Kindergeneeskunde (begane grond, route 114).
Verhinderd
Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de
polikliniek Kindergeneeskunde om de afspraak te verzetten.
Vragen
Heeft u vragen terwijl uw kind nog in het ziekenhuis is? Dan kunt u
deze stellen aan de kinderarts of neonatologieverpleegkundige van de
afdeling.
Heeft u vragen als u weer thuis bent? Op het overzicht op de volgende
bladzijde kunt u terugvinden met wie u contact kunt opnemen in
bepaalde situaties.
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