kindergeneeskunde

Klinische opname continentiepolikliniek
Binnenkort komt uw kind voor een opname in verband met continentieproblemen. De
opname vindt plaats van maandag tot en met donderdag op de kinderafdeling, ZGT
ziekenhuislocatie Almelo, routenummer 0.12. Het kan zijn dat de opnameduur in
overleg wordt verlengd.
De vrijdag voor de opname wordt u met uw
zoon of dochter op de kinderafdeling
verwacht voor een kennismakingsgesprek
met de medisch pedagogisch zorgverlener.
Op ________-_________-_________ om
_________uur.

Waarom een opnameweek bij
continentieproblemen

Uw kind heeft waarschijnlijk problemen met
het poepen of het plassen.
U bent al met uw zoon/dochter bekend bij de
continentiepoli, maar ondanks alle inzet is het
gewenste resultaat nog niet behaald. Deze
opname gaan wij kijken wat hier de oorzaak
van kan zijn. De adviezen die voor thuis zijn
gegeven worden hier voortgezet, zoals de
medicijnen, oefeningen en toilethouding. De
medisch pedagogisch zorgverlener is het
grootste deel van de opname bij uw kind
aanwezig zijn en observeert hoe het gaat. Zij
kan eventueel taken overnemen van de
ouders/verzorgers. De urotherapeut,
kinderarts en eventueel de
kinderbekkenfysiotherapeut kijken mee en
geven adviezen. In het eindgesprek wordt dit
met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Opnameweek

Op maandag _______-_______-________
wordt u samen met uw kind om _____ uur
verwacht op de kinderafdeling.
Die dag zien jullie de medisch pedagogisch
zorgverlener, kinderverpleegkundige en de
kinderarts of arts assistent.

Uw kind krijgt een dagprogramma, zodat
duidelijk is hoe de week eruit zal zien. Op
maandag is het noodzakelijk dat één ouder de
hele dag aanwezig is en dat u zelf de
eventuele toiletoefeningen met uw kind doet.
Hierbij observeren wij hoe uw kind reageert.
De volgende dagen worden de
toiletmomenten door de medisch pedagogisch
zorgverlener overgenomen. Het is mogelijk
dat wij deze toiletoefeningen aanpassen.
Tijdens de opname wordt er een gerichte
(leuke) activiteit met uw kind gedaan met als
doel het geven van voorlichting, het taboe
doorbreken en inzicht krijgen in hoeverre uw
kind het begrijpt. Het streven is om twee keer
een uur school in te zetten gedurende de
opname week.
Indien uw kind plasproblemen heeft wordt er
op woensdag een plasdagboek bijgehouden
vanaf ‘s morgens 8.00 uur tot
donderdagmorgen 8.00 uur. De vochtintake
en de plassen worden allemaal genoteerd.
Op donderdag is er rond 15.30 uur een
evaluatiegesprek met ouder(s)/verzorger(s),
eventueel uw kind, medisch pedagogisch
zorgverlener en de urotherapeut. Hier wordt
besproken hoe de week is verlopen en wordt
vervolg beleid voor thuis bepaald.

Overige disciplines

De plas en poep poli bestaat uit een heel
team. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de
bekkenfysiotherapeut of psycholoog ook mee
kijkt. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte
gebracht.
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Kennismaking voor de opname

kindergeneeskunde

Opmerkingen

 Denk aan voldoende schone kleren, er
kan altijd een ongelukje gebeuren;
 Als uw kind medicijnen gebruikt, neem
deze dan mee;
 Neem het mapje van de ‘plas en poeppoli’
mee;
 Neem, in overleg met de eigen
leerkracht, werk van school mee;
 Aanwezigheid van ouders is in overleg
met de medisch pedagogisch
zorgverlener, streven is naar dagelijks
om 12.15 uur aanwezig te zijn.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen
aanleiding tot wijzigingen geven. Dit wordt
altijd door uw behandelend specialist aan u
kenbaar gemaakt.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op onderstaande dagen
contact opnemen met de
continentiepolikliniek kinderen.

Continentiepolikliniek kinderen

Wij zijn alle dagen bereikbaar, behalve op
vrijdag.
Telefoonnummer 088 708 53 15 of e-mail:
plasenpoeppoli@zgt.nl

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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