Polikliniek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Patiëntenzorg
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Waar vindt u de poli voor ontwikkelingsstoornissen?
De poli ontwikkelingsstoornissen is een onderdeel van de polikliniek Kindergeneeskunde van
het Leids Universitair Medisch Centrum.
Voor wie is de poli ontwikkelingsstoornissen bedoeld?
Kinderen met een cognitieve of gecombineerde ontwikkelingsstoornissen, onder de 18 jaar
Hoe wordt u verwezen naar de ontwikkelingspoli?
Uw kind kan worden verwezen naar de poli voor ontwikkelingsstoornissen door
consultatiebureau/jeugdarts, huisarts, audiologisch centrum of kinderarts uit een algemeen
ziekenhuis.
Wat gebeurt er tijdens het bezoek aan de poli?
Bij de poli Ontwikkelingsproblemen zien een kinderarts en klinisch geneticus uw kind
gezamenlijk.
Ter voorbereiding vragen we u een vragenlijst in te vullen en deze samen met aanvullende
informatie op te sturen, zodat wij uw bezoek goed kunnen voorbereiden.
De afspraak duurt 45 minuten. Tijdens de afspraak worden vragen gesteld en wordt uw kind
onderzocht. Er wordt een diagnostisch plan met u besproken, en eventueel wordt er na
afloop bloed en urine afgenomen.
Wat gebeurt er na het bezoek aan de poli?
Enkele weken na uw bezoek wordt uw kind besproken in een team met revalidatie arts,
kinderneuroloog, logopedist, psycholoog, klinisch chemicus, klinisch geneticus en kinderarts.
Na dit overleg wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslagen en worden
eventuele vervolgafspraken gemaakt.
Als alle uitslagen binnen zijn, worden deze met u besproken, in eerste instantie telefonisch.
Als er een oorzaak is aangetoond maken we een vervolgafspraak om dit uitgebreid te
bespreken en ontvangt u daarna een schriftelijke samenvatting.

Informatie voor verwijzers
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•
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Voor wie is de poli ontwikkelingsstoornissen bedoeld?
Kinderen met een cognitieve of gecombineerde ontwikkelingsstoornis soms in combinatie
met dysmorfe kenmerken. De poli is bedoeld voor kinderen met leeftijd <18 jaar.
Wie kunnen verwijzen naar de poli voor ontwikkelingsstoornissen?
Consultatiebureau
Jeugdarts
Huisarts
Audiologisch centrum
Kinderarts uit een algemeen ziekenhuis
Hoe verwijs ik naar de poli voor ontwikkelingsstoornissen?
- Via zorgdomein
- Per post:
Poli Kindergeneeskunde
Interne code H3-Q
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
- Per mail: Kinderpoli@lumc.nl

Voor kinderen met primair neurologische problematiek (bijvoorbeeld een motorische
ontwikkelingsachterstand o.b.v. hypotonie) kunnen direct verwezen worden naar onze collega Erik
Niks, kinderneuroloog met expertise op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.

Over de poli ontwikkelingsstoornissen
Ons team
Fabienne Ropers, kinderarts
Minke de Ru, kinderarts
Emilia Bijlsma, klinisch geneticus
Alle patiënten die door bovengenoemde artsen op het spreekuur gezien worden, worden binnen
enkele weken besproken binnen een multidisciplinair overleg met revalidatie arts, kinderneuroloog,
logopedist, psycholoog, klinisch chemicus, klinisch geneticus en kinderarts.

Contact:
Polikliniek van het Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum
Locatie: H3-Q. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00
Tel: 071-526 2822 van ma t/m vrij tussen 8.30 -12.00 en tussen 13.30 - 16.00
Fax: 071-5266347
Openingstijden: 8.00-17.00

