kindergeneeskunde

Polikliniek kindergeneeskunde
U hebt een afspraak met uw kind bij één van de kinderartsen van ziekenhuislocaties
Almelo/Hengelo. In deze folder lichten wij onze werkwijze toe en geven we u zoveel
mogelijk informatie voorafgaande aan het consult bij de kinderarts. Zo bent u goed
voorbereid voor het consult.
Als u na het lezen van deze folder aanvullende vragen heeft, neemt u dan gerust
contact op met het secretariaat van de polikliniek kindergeneeskunde. Wij zijn u graag
van dienst!
De polikliniek kindergeneeskunde is op
werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur, voor het maken van vervolgafspraken en
het stellen van telefonische vragen.
U kunt ook vragen stellen via e-mail:
kinderartsen@zgt.nl

Informatie op de website

Op onze website zgt.nl is veel aanvullende
informatie te vinden. Bijvoorbeeld vragen die
u kunt stellen aan de kinderarts zodat u goed
voorbereid op het spreekuur komt.
Voor de kinderen zijn speciale pagina’s
gemaakt op de website. Uw kind kan een
virtuele rondleiding volgen over de
kinderafdeling, kennis maken met de
kinderartsen, vragen stellen, spelletjes doen,
enzovoort.
Op onze website vindt u ook alle algemene
informatie over onder andere de
bereikbaarheid van het ziekenhuis en het
betaald parkeren.

Wat neemt u mee naar het
spreekuur?

 Verwijzing
De kinderartsen werken alleen op
verwijzing van een huisarts. De huisarts
stuurt een bericht voor verwijzing naar de
kinderarts. Deze heeft beslist of het kind
gezien moet worden en wanneer. U hebt
inmiddels een oproep gekregen.
 Patiëntgegevens
Indien u voor de eerste keer met uw kind
in het ziekenhuis komt, meldt u zich bij
de receptie om uw kind in te laten

schrijven. De receptioniste zal u vragen
om het Burgerservicenummer, zorgpas
van de zorgverzekeraar, de gegevens van
uw huisarts, tandarts en uw
adresgegevens. Ook als uw kind al
bekend is in het ziekenhuis, moet u de
gedane inschrijving controleren op
juistheid. Juiste gegevens zijn van groot
belang voor het aanvragen van
onderzoeken, het verzenden van
correspondentie naar de verwijzer maar
ook voor de declaratie van de kosten bij
de zorgverzekeraar.
 Geldig legitimatiebewijs van uw kind
 Groeiboekje van het
consultatiebureau
 Medicijnen
Mocht uw kind medicijnen gebruiken,
neemt u deze dan mee naar het
spreekuur van de kinderarts. Ook de
medicijnen die u koopt bij de drogist of
apotheek.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, stel ze dan gerust.

Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoonnummer: 088 708 31 20,
routenummer 0.11.
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Bereikbaarheid van de polikliniek

Kindergeneeskunde

Check het dossier van uw kind op
MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op:
https://www.zgt.nl/media/20045/40082905folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-062019.pdf
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