Kinderlongverpleegkundige
Inleiding
Kinderen met benauwdheidklachten en/of astma komen vaker voor
dan u denkt. Ongeveer een op de tien kinderen heeft klachten.
Om deze kinderen en hun ouders/verzorgers beter te kunnen helpen
is in het Gemini Ziekenhuis een kinderlongverpleegkundige
werkzaam.
Spreekuur
De kinderarts verwijst u naar de kinderlongverpleegkundige.
Het spreekuur is op woensdag van 08.30 tot 15.30 uur.
De kamer van de longverpleegkundige bevindt zich op de derde
etage:de kinderafdeling.
U kunt zich melden bij het secretariaat van de kinderafdeling.
De kinderlongverpleegkundige geeft onder andere uitleg over:
- de bouw van de luchtwegen en verschijnselen van
benauwdheid/astma
- de werking en het gebruik van geneesmiddelen
- de inhalatietechniek
- het saneren van de woning
- peak-flowmeting.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u de geneesmiddelen en inhalator/voorzetkamer
meebrengt. De kinderlongverpleegkundige neemt tijdens het consult
de inhalatietechniek met u door.
U krijgt uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Wij adviseren
u om de vragen van te voren op papier te zetten.
Een consult neemt 30 tot 60 minuten in beslag.
Overleg met de kinderarts
De kinderlongverpleegkundige heeft regelmatig overleg met de
kinderarts. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van dit overleg
een extra consult bij de kinderarts en/of longverpleegkundige wordt
afgesproken. U hoort dit dan zo snel mogelijk.
Afspraak maken
Als de kinderarts u verwijst naar de kinderlongverpleegkundige zal zij
zelf contact met u opnemen om een afspraak te maken.
U kunt ook eventueel een afspraak maken via de kinderafdeling.
Dit telefoonnummer is ook beschikbaar als u telefonisch advies en/of
ondersteuning nodig heeft.
Kinderlongverpleegkundige: Jannette de Kort
Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met het secretariaat van de
kinderafdeling tussen 08.00 - 15.00 uur op telefoon (0223) 69 63 60.

7359-K016-10/07

Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis

