Afdeling

Shared Care Team Kinderoncologie
Het Shared Care Team Kinderoncologie is er voor kinderen met kanker.
Shared care wil zeggen dat we bij een behandeling en begeleiding van een kind met kanker altijd nauw samenwerken met het Prinses
Maxima Centrum (https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl) in Utrecht.
Bij 'lees meer' vindt u het filmpje over het Shared Care Team Kinderoncologie.

(073) 553 23 04
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Over het shared care team
Alle belangrijke informatie op een rij

Wat doet het shared care team?
Het shared care team geeft kinderen met kanker en hun gezin de best mogelijke zorg vanuit de expertise als meebehandelend
ziekenhuis op medisch, paramedisch en psychosociaal vlak.
We werken binnen het multidisciplinaire shared care team voortdurend samen met ouders en andere zorgverleners rond het kind. Om
de ontwikkeling op alle vlakken zo goed mogelijk te stimuleren, ondanks hun levensbedreigende ziekte en de ingrijpende behandeling
die ze ondergaan.
De behandelingen die uw kind krijgt, zijn op de polikliniek Kindergeneeskunde
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kindergeneeskunde), afdeling Kinderdagbehandeling
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderdagbehandeling) en soms op de afdeling Kindergeneeskunde
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderafdeling-a6-zuid).
Samenwerking en communicatie met het Prinses Maxima Centrum is vanzelfsprekend en laagdrempelig.

Hoe gaan we te werk?
Afhankelijk van de vraag en de behoefte van u en uw kind, kan één van de zorgverleners contact opnemen. U kunt zelf contact zoeken
met de desbetreffende zorgverlener.

Wat kunt u verwachten van de verschillende zorgverleners?
Het Shared Care Team bestaat uit:

Kinderarts
De kinderarts is eindverantwoordelijk voor de totale zorg aan uw kind.

Gespecialiseerde verpleegkundige
De verpleegkundige coördineert het shared care team.
Samen met u en uw kind bekijkt de verpleegkundige wat de behoefte aan zorg en begeleiding is.
Het stimuleren en het doorgaan van het normale leven van uw kind, ontwikkeling en ritme zijn belangrijk in de verpleegkundige zorg.
Daarnaast kan de verpleegkundige u ondersteunen en advies geven tijdens het ziekte- en behandelingsproces van uw kind. De
verpleegkundige signaleert eventuele problemen en zoekt met u naar oplossingen.
Er is een mogelijkheid om een afspraak te maken op het verpleegkundig spreekuur en/of telefonisch spreekuur. Ook kan de
verpleegkundige bij uw kind langskomen tijdens de (dag)opname in het ziekenhuis.

Pedagogisch hulpverlener
Tijdens de ziekenhuisopname en/of tijdens de poliklinische behandeling begeleidt de pedagogisch hulpverlener uw kind, aangepast aan
het ontwikkelingsstadium.
De pedagogisch hulpverlener kan uw kind helpen om met bepaalde situaties om te gaan, zoals met angst rondom medische
handelingen.
Daarnaast kan zij u adviseren bij opvoedkundige vragen. U kunt ook een afspraak maken op het pedagogisch spreekuur.

Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker kan uw gezin ondersteunen tijdens de ziekte van uw kind. Zij kijkt samen met u aan de hand van vragen
wat nodig is. Ook bespreekt zij hoe de situatie voor u als ouders/verzorgers is en voor eventuele andere kinderen in het gezin.
Maatschappelijk werk kan u ook helpen met vragen op praktisch gebied, denk hierbij bijvoorbeeld aan uw werk
Daarnaast kan de maatschappelijk werker u informeren over andere instanties en u daarnaar doorverwijzen.
De afspraken kunnen zowel tijdens de (dag)opname als op de polikliniek plaatsvinden.
Maatschappelijk werk werkt nauw samen met het psychosociale team van het Prinses Maxima-Centrum.
In overleg met u stemmen we af met de medisch maatschappelijk werker waar u al bekend bent.

Kinder- en jeugdpsycholoog
Bij de kinder- en jeugdpsycholoog kunt u terecht met vragen over de invloed van de ziekte van uw kind op zijn of haar gedrag en
ontwikkeling.
De psycholoog kan u en uw kind hierbij begeleiden. Tevens kan de psycholoog in sommige gevallen een testonderzoek afnemen om
meer zicht te krijgen op het functioneren van uw kind

Diëtist
De diëtist kan uw kind en u begeleiden bij voedingsproblemen als gevolg van de ziekte en/of behandeling. Tevens kan de diëtist de
voeding aanpassen aan de behoefte van uw kind en advies geven over het gebruik van onder andere dieetpreparaten of sondevoeding.

Kinderfysiotherapeut
Door de ziekte en de behandeling kan de conditie, motorische vaardigheden, beweeglijkheid, spierkracht en botdichtheid bij uw kind
verminderen. Dit kunnen we voor een deel voorkomen door uw kind vanaf dag 1 maximaal te laten bewegen. Met maximaal bewegen
bedoelen we, bewegen binnen de grenzen van wat uw kind kan. Dit is voor elk kind, elke situatie en fase anders.
De kinderfysiotherapeut bekijkt samen met u en uw kind hoe het bewegen zo goed en prettig mogelijk door kan blijven gaan. Dit geldt
voor in het ziekenhuis en thuis, maar ook op school, tijdens hobby’s of sport.

Spoed
Wie kunt u bellen bij spoed?
De kinderarts heeft met u besproken dat uw kind op de spoedlijst komt van de afdeling Kindergeneeskunde.
Dit betekent dat u bij acute problemen buiten kantooruren en in het weekend rechtstreeks naar de afdeling Kindergeneeskunde kunt
bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend
Maandag t/m donderdag van 17.00 uur tot 08.30 uur en
Vrijdag van 17.00 uur t/m maandagochtend 08.30 uur.
Telefoonnummer: (073) 553 25 27.
Wanneer u uw klacht/vraag aan de verpleegkundige heeft doorgegeven, belt de dienstdoende arts u zo snel mogelijk terug. Deze belt
naar het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Tijdens kantooruren
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Telefoonnummer: (073) 553 23 04.
U krijgt de assistente van de polikliniek Kindergeneeskunde aan de telefoon. U kunt haar uw vraag/klacht doorgeven. Uw eigen arts of
waarnemer probeert u dan zo snel mogelijk terug te bellen.
Vertel de assistente dat uw kind op de spoedlijst staat!

Praktische tips
Wat neemt u mee voor uw kind?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie
Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee-kinderen) over
wat u moet meenemen.

MijnJBZ voor kinderen
Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wie-kan-mijnjbz-gebruiken). Wilt u informatie in het dossier inzien? Bespreek dit dan met de
zorgverlener of maak gebruik van het formulier ‘Aanvraag kopie medische gegevens
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/ALG-026%2520Aanvraagformulier%2520inzage-kopie%2
520medisch%2520dossier.pdf)’.

Naar de dokter? 3 goede vragen!
Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat
het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten.
Dit kunt u doen door 3 goede vragen (https://3goedevragen.nl/) te stellen.

Betrokken afdelingen
Diëtetiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dietetiek)
Fysiotherapie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/fysiotherapie)

Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kindergeneeskunde)
Medische Psychologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/medische-psychologie)
Pedagogisch spreekuur (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/pedagogisch-spreekuur)
Medisch maatschappelijk werk (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/medisch-maatschappelijk-werk-0)

Meer informatie
Kinderwebsite (https://www.halloziekenhuis.nl/)
Prinses Maxima Centrum (https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl)
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