Kindergeneeskunde
Waar kan ik terecht voor welke zorg?
Onderstaande voorbeelden geven u een beeld van de beschikbare zorg

val skateboard

Mark valt in Hoogeveen hard van zijn skateboard. Zijn
moeder Ina vermoedt dat hij zijn arm heeft gebroken.
Wat moet Ina doen?
Ina belt zo snel mogelijk met de huisarts of huisartsenpost. Ook
kan Ina met Mark naar de spoedeisende hulp gaan op ziekenhuislocatie Bethesda. Een ‘simpele’ breuk kan daar ook gewoon worden
behandeld. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van gips.
Als de breuk in Mark zijn arm complexer is, zijn er twee mogelijkheden:
• Mark moet acuut geopereerd worden. Dat gebeurt nog dezelfde
dag op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.
• Mark moet geopereerd worden, maar de ingreep is niet acuut.
Mark gaat dan eerst naar huis en er wordt op korte termijn een
ingreep gepland op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal,
omdat daar de geplande traumachirurgie plaatsvindt.

val fiets

Gerda van 8 jaar is in Stadskanaal aangereden door een
auto en van haar fiets gevallen. Haar vader Gijs wil voor
de zekerheid even naar het ziekenhuis. Moet hij nu naar
Emmen rijden?
Gijs kan met Gerda in principe op alle drie de SEH (Spoedeisende
Hulp) locaties van Treant terecht. In hun geval is ziekenhuislocatie
Refaja het meest dichtbij. Als ze geopereerd moet worden of als
er een vermoeden bestaat dat ze opgenomen moet worden dan
wordt Gerda naar ziekenhuislocatie Scheper in Emmen gebracht.
Wanneer Gerda wordt vervoerd in een ambulance dan bepaalt de
ambulanceverpleegkundige in overleg met vader Gijs naar welk
ziekenhuis ze wordt gebracht.

buikpijn

Jaden, het vierjarige zoontje van Anneloes, heeft
ontzettende buikpijn. Hij huilt de hele tijd en dat doet
hij anders nooit. Wat kan Anneloes het beste doen?
Anneloes kan het best zo snel mogelijk bellen met de huisarts of
de huisartsenpost. Zij bekijken dan waar Jaden het beste naartoe.
De huisarts maakt een inschatting welke specialist betrokken moet
worden. Tijdens kantooruren is op alle drie de ziekenhuislocaties
een kinderarts aanwezig die Jaden kan zien. De huisarts overlegt
met de kinderarts op de eigen locatie. Indien mogelijk zal de
patiënt op die locatie worden gezien. Soms is het beter dat de
patiënt direct wordt doorverwezen naar een andere locatie waar
de noodzakelijke beoordeling sneller kan plaatsvinden.
Na 17.00 uur of in het weekend kan Jaden gezien worden door de
dienstdoende kinderarts op ziekenhuislocatie Emmen.
Wanneer de huisarts inschat dat Jaden mogelijk moet worden
opgenomen of geopereerd, bijvoorbeeld omdat zijn blindedarm is
ontstoken, dan kan Jaden terecht op ziekenhuislocatie Scheper in
Emmen.

baby drinkt niet

Hester is zes weken geleden bevallen van een dochter,
Malu. De kleine meid wil niets meer drinken. Hester geeft
flesvoeding en maakt zich zorgen. Wat moet ze doen?
Hester kan het best zo snel mogelijk bellen met de huisarts of
de huisartsenpost. Zij bekijken of Malu met spoed gezien moet
worden door een kinderarts. Tijdens kantooruren is op alle drie
de locaties een kinderarts aanwezig met wie de huisarts kan
overleggen. Indien mogelijk wordt Malu op de eigen locatie gezien
door de kinderarts. Soms is het echter beter en/of sneller dat Malu
direct wordt doorverwezen naar Emmen waar ook de kliniek is.
Na 17.00 uur en in het weekend kan Hester met haar dochtertje
terecht bij de dienstdoende kinderarts op ziekenhuislocatie
Scheper in Emmen. Vermoedt de huisarts of kinderarts dat Malu
moet worden opgenomen dan zullen ze Hester en haar dochtertje
direct doorverwijzen naar Emmen.

benauwdheid

Mijn zoon Sebastiaan is vanwege benauwdheidsklachten
onder behandeling van de kinderarts. Nu is hij sinds
gisteren weer benauwd. Wie moet ik bellen?
Als de kinderarts met u heeft afgesproken dat u hem of haar
direct kunt bellen als er wat is met uw zoon, kunt u hem of haar
bereiken via het centrale nummer van uw ziekenhuislocatie. De
telefoniste van de centrale verbindt u door met de (dienstdoende)
kinderarts. Wanneer die afspraak niet is gemaakt, is het verstandig
de huisarts of huisartsenpost te bellen. Zij kunnen dan bepalen of
uw zoon moet worden doorverwezen. In overleg met de kinderarts
bepalen ze dan op welke locatie hij het best kan worden gezien
(eigen locatie of klinische locatie in Emmen).

moeilijke
ontlasting

Mijn dochter Bella van 5 jaar kan moeilijk naar de wc
voor ontlasting. Ze is vorige week opgenomen geweest in
Emmen en moet nu een klysma en een echo van de buik
krijgen. Kan dit gewoon in Hoogeveen?
Ja, dat kan. Behandelingen en onderzoeken overdag op
doordeweekse dagen vinden plaats op alle drie ziekenhuislocaties.

