
Wat gebeurt er bij het bezoek?
De polikliniek assistent weegt en meet 

uw kind en meet zo nodig de bloeddruk.

De kinderarts zal vragen naar algemene gezond-

heid en ontwikkeling en uw kind onderzoeken.  

De kinderfysiotherapeut zal met behulp van 

spelletjes kijken hoe uw kind beweegt. Is het kind 

5 jaar of ouder? Trek uw kind dan platte dichte 

schoenen aan bij het bezoek. Zo kan uw kind 

gemakkelijk bewegen en rennen als dat nodig is. 

De kinderpsycholoog voert een ontwikkelings-/

intelligentietest uit. U kunt uw kind vertellen dat 

het verschillende werkjes zal gaan doen. Bijvoor-

beeld blokjes bouwen, plaatjes aanwijzen en 

vragen beantwoorden. De meeste kinderen 

vinden dit onderzoek leuk. Vooraf zetten wij een 

online vragenlijst klaar in KLIK. Op deze manier 

krijgen we een nog beter beeld van de ontwikke-

ling van uw kind.

Op de leeftijd van 2 jaar is een ouder aanwezig 

tijdens het onderzoek, op de leeftijd van 5.5 en  

8 jaar is het gewenst dat de kinderen zelfstandig 

deelnemen aan het onderzoek.

Terugkoppeling
De arts stuurt een verslag van wat met u 

besproken is naar uw huisarts, perifere kinderarts, 

en consultatiebureau/jeugdarts. De psycholoog 

stuurt de brief naar u en uw huisarts en belt u 

zonodig op om de resultaten te bespreken. 

Kwaliteit: steeds weer beter worden
We willen uw kind graag terugzien en kijken hoe 

het zich ontwikkelt. Dit is belangrijk om uw kind 

op tijd te kunnen helpen als er problemen zijn. 

Daarnaast geeft het ons als ziekenhuis veel 

informatie. Zien we bijvoorbeeld dat sommige 

kinderen vaker problemen krijgen dan anderen? 

Daar kunnen we van leren. Graag verzamelen we 

gegevens zonder persoonskenmerken om 

kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo kunnen we 

ook kinderen in de toekomst de best mogelijke 

zorg bieden. 
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Ontwikkeling volgen van uw kind
De komende 8 jaar willen wij u en uw kind 5 keer 

uitnodigen om te kijken naar de ontwikkeling van 

uw kind. Dit doen we omdat uw kind opgenomen 

is geweest op de afdeling Neonatologie of omdat 

uw kind in de baarmoeder is behandeld. Meestal 

ontwikkelen deze kinderen zich goed. Soms loopt 

de ontwikkeling achter of zijn er andere proble-

men. Dan is het belangrijk om dit op tijd vast te 

stellen en zo nodig te starten met begeleiding. 

Daarom worden deze kinderen gevolgd op de 

polikliniek neonatologie (ook wel follow-up of 

nazorg poli genoemd) van het LUMC,  zoals het in 

Nederland is afgesproken. Dit gebeurt op vaste 

momenten. Verschillende zorgverleners zullen uw 

kind tijdens het bezoek zien. Deze controles 

vinden plaats náást de normale controles door de 

eigen kinderarts.

Wie worden uitgenodigd?
-  Te vroeg geboren kinderen met een  

zwangerschapsduur onder de 30 weken

-  Kinderen met een geboortegewicht onder de 

1500 gram, maar alleen indien te klein voor  

de zwangerschapsduur

-  Kinderen met zuurstoftekort bij geboorte of 

afwijkingen op echo of MRI van de hersenen 

-  Kinderen die tijdens de zwangerschap een 

behandeling in de baarmoeder hebben gehad

Tweelingen worden altijd allebei gezien in het 

eerste jaar, ook als er slechts één van de twee in 

aanmerking komt.

Tijdens  opname kunt u machtiging aanvragen 

voor patientenportaal van uw kind, zodat u 

inzicht heeft in brieven en afspraken. Maak tevens 

een KLIK account aan op www.hetklikt.nu voor 

het ontvangen van digitale vragenlijsten.

Wanneer vinden de poli afspraken plaats? 
En met wie?
Bij elke controle ziet uw kind een kinderarts. 

Verder zal het soms een kinderfysiotherapeut en 

kinderpsycholoog zien. Dit is afhankelijk van de 

leeftijd. In bovenstaand schema ziet u wanneer 

u welke hulpverlener ziet. Ook ziet u wanneer 

we u vragen vooraf een vragenlijst in te vullen. 

Bij prematuur geboren kinderen wordt de leeftijd 

vanaf de uitgerekende datum aangehouden. 
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