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Neonatologie nazorg-poli
In deze folder wordt uitleg gegeven over de Neonatologie nazorg-poli. De
Neonatologie nazorg-poli is een gecombineerde poli die is opgezet door kinderartsen
van ZGT samen met de afdeling Kinderfysiotherapie en de Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) van GGD Twente.
Kinderen die vanuit de afdeling Neonatologie
van ZGT naar huis gaan, moeten over het
algemeen nog regelmatig worden gezien door
de kinderarts, omdat ze extra kwetsbaar zijn.
Kinderen die op een NICU (Neonatale
Intensive Care Unit) hebben gelegen, worden
daarnaast vaak door de neonatoloog terug
gezien. Deze controle is nodig omdat er in
bepaalde situaties problemen verwacht
kunnen worden, en sommige problemen pas
in een later stadium aan het licht komen. Het
komt ook voor dat er problemen worden
verwacht, maar dat deze problemen er later
toch niet blijken te zijn.

Gecombineerde poli
Naast bovengenoemde controles, hebben
kinderen ook controlemomenten bij de JGZ
(jeugdgezondheidszorg) op het
consultatiebureau. Om te zorgen voor directe
afstemming van zorg en het verminderen van
ziekenhuis- en consultatiebezoeken, hebben
de kinderartsen van ZGT samen met de
afdeling Kinderfysiotherapie en de
Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente een
gecombineerde poli opgezet voor deze
nazorg, genaamd de Neonatologie nazorgpoli.

Voor wie is de Neonatologie nazorgpoli bedoeld?
De Neonatologie nazorg-poli is bedoeld voor
de volgende kinderen:
 Te vroeg geboren kinderen (prematuren)
die geboren zijn bij een
zwangerschapsduur van minder dan 35
weken;
 Te klein geboren kinderen (dysmaturen);

 Kinderen die opgenomen zijn geweest op
de afdeling Neonatologie en ernstig ziek
zijn geweest.
De behandelend kinderarts zal voor het
ontslag of tijdens een oudergesprek met u
bespreken of uw kind voor de Neonatologie
nazorg-poli in aanmerking komt.

Controles op de Neonatologie
nazorg-poli
Uw kind zal op de Neonatologie nazorg-poli
eerst worden gezien door de
kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut
beoordeelt de motorische ontwikkeling van
uw kind. Daarna zal uw kind worden gezien
door de kinderarts samen met de JGZ-arts.
Bij deze controle wordt gelet op de
gezondheid, groei en ontwikkeling van uw
kind. Ook de vaccinaties volgens het
Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven
op de Neonatologie nazorg-poli. Ouders
krijgen tevens advies over voeding,
gezondheid en opvoeding. Indien nodig
kunnen andere hulpverleners worden
ingeschakeld om de ontwikkeling van uw kind
te stimuleren. Voor algemene en acute
medische problemen (bijvoorbeeld slecht
drinken, ziek zijn, verkoudheid en
obstipatieklachten) kunt u gewoon terecht bij
de huisarts.
Door deze manier van werken vindt directe
afstemming van zorg plaats en hoeft u
minder vaak met uw kind naar het ziekenhuis
of consultatiebureau. Zo ontvangt u de meest
optimale zorg voor uw kind. Bij ontslag van
de afdeling Neonatologie krijgt u een afspraak
mee voor onze nazorgpoli op locatie Hengelo.
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Waar nodig is gratis vervoer mogelijk vanaf
ziekenhuislocatie Almelo.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, stel ze dan gerust. De
verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.
Na ontslag kunt u bij dringende vragen
contact opnemen met de afdeling moeder en
kind (neonatologie)

Verpleegafdeling moeder en kind
(neonatologie)
Telefoonnummer 088 708 44 51

Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoonnummer 088 708 31 20

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 informatie
de folder ‘MijnZGT, machtiging voor ouders’.
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