met spoed op de polikliniek
kindergeneeskunde
Wat kunt u verwachten?

Waarom deze folder?
Uw zoon of dochter is vandaag verwezen naar het spoedspreekuur van de polikliniek
kindergeneeskunde (huisnummer 119). In deze folder brengen we u op de hoogte van de gang van
zaken tijdens dit bezoek.
Na de inschrijving bij de balie mag u plaatsnemen in de wachtkamer. Gewoonlijk wijst een coassistent u en uw kind de weg naar een spreekkamer. Een co-assistent is in opleiding tot arts.

Het eerste onderzoek
In de spreekkamer noteert de co-assistent de klachten en alle relevante gegevens van uw kind in een
persoonlijk dossier. Vervolgens doet hij een lichamelijk onderzoek. Daarna overlegt de co-assistent
met de spoeddokter kindergeneeskunde. Deze controleert enkele gegevens en stelt aanvullende
vragen. Uw kind wordt door deze dokter nogmaals onderzocht. Soms komt er nog een tweede
spoeddokter kijken. Dit deel van het onderzoek kan totaal ongeveer een uur duren.

Aanvullend onderzoek
Afhankelijk van de klachten en bevindingen kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Voorbeelden van
aanvullend onderzoek zijn: onderzoek van bloed, urine en/of ontlasting of röntgen- of echo-onderzoek.
Graag willen we de uitslagen van deze onderzoeken afwachten voor we beslissen over de behandeling.
Daarom vragen wij u meestal op de uitslagen te blijven wachten. Dit duurt soms één tot drie uur extra.
Vraag gerust hoe lang de wachttijd voor u zal zijn.

De diagnose en behandeling
Als alle gegevens binnen zijn, stelt de spoeddokter de diagnose. Daarnaast vertelt de dokter u wat er
met uw kind aan de hand is en wat het behandeladvies inhoudt. De spoeddokter vertelt ook of er een
herhalingsbezoek of belafspraak nodig is op de polikliniek kindergeneeskunde. Er wordt dan meteen een
afspraak gemaakt.

Opname
Soms wordt uw kind meteen na het bezoek aan het spoedspreekuur opgenomen op de kinderafdeling.
Dan krijgt u de uitslagen van het aanvullend onderzoek op de kinderafdeling. De zaalarts vertelt u de
uitslag.
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Uw vragen
Vragen over medische zaken of voeding kunt u stellen aan de spoeddokter. Schrijf ze desnoods al
tijdens het wachten op. Vragen over de gang van zaken als parkeren en telefoongebruik kunt u stellen
aan de secretaresse van de balie. Schroom niet om uw vragen te stellen.
Informatie over het MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids.
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