Afdeling

Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in
de groei of ontwikkeling van het kind optreden.
De kinderartsen behandelen kinderen van alle leeftijden: van pasgeborenen tot adolescenten (tot 18 jaar). Ze stemmen de behandeling
en begeleiding van kinderen af op hun leeftijd, lichaamsbouw, maar ook op hun ontwikkelingsniveau.
Het JBZ heeft een eigen kinder- en jongerenwebsite: Halloziekenhuis.nl (http://www.halloziekenhuis.nl/leeftijdselectie). Deze website
bereidt kinderen en jongeren voor op hun komst naar het ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zoveel
mogelijk in hun eigen, veilige omgeving worden voorgelicht over hun behandeling of onderzoek.
Ga naar Halloziekenhuis.nl (https://halloziekenhuis.nl/)

Gouden Smiley
De Kinderafdeling en de Kinderdagbehandeling doen er alles aan om het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zowel
voor het kind als voor de ouders. Daarom hebben zij een Gouden Smiley
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gouden-smiley-kindergeneeskunde) van de stichting Kind en Ziekenhuis ontvangen.

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

Praktische tips
Kinderen op de operatiekamer
Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-het-jbz-bij-kinderen) op een rij.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee voor uw kind?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs van uw kind, de JBZ-patiëntenpas van uw kind
en het Actueel Medicatie Overzicht van uw kind. Verder zijn belangrijk…
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee/wat-neemt-u-mee-kinderen)

Controleer de zorgverzekering van uw kind
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis
komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar

(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

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)’.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Rechten en plichten voor kinderen
Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/rechten-en-plichten-voor-kinderen).

Met een verstandelijke beperking naar het ziekenhuis
Als uw kind, familielid of cliënt een verstandelijke beperking heeft, kan een bezoek aan het ziekenhuis extra spannend zijn. In het
Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we extra aandacht voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Bij 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.
Welke behandeling of welk onderzoek 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
Couveuseafdeling A5 Zuid (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/couveuseafdeling-a5-zuid)
Diëtetiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dietetiek)
Kinderafdeling A6 Zuid (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderafdeling-a6-zuid)
Kinderdagbehandeling (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderdagbehandeling)
Kinderobesitas expertisecentrum (Obesity Lifestyle Intervention Centre, OLIC)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderobesitas-expertisecentrum-obesity-lifestyle-intervention-centre-

olic)
Pedagogisch spreekuur (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/pedagogisch-spreekuur)
Spreekuur van het Downteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-downteam)
Spreekuur van het Eetteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-eetteam)

Spreekuur van het Kinder Incontinentie Team (KIT)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-kinder-incontinentie-team-kit)
Spreekuur van het Kinderdiabetesteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-kinderdiabetesteam)
Spreekuur van het Kinderlongbegeleidingsteam
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-kinderlongbegeleidingsteam)
Spreekuur voor vroeggeborenen (PanDapolikliniek)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-voor-vroeggeborenen-pandapolikliniek)

Meer informatie
Kinderwebsite (https://www.halloziekenhuis.nl/)
Bereid uw kind voor op een bezoek aan het ziekenhuis.
JBZ Zorgapp (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-zorgapp)
Download de JBZ Zorgapp voor meer informatie over de coloscopie bij kinderen en het onderzoek van de slokdarm, maag en het
eerste deel van de dunne darm bij kinderen.
Jadokterneedokter.nl (https://www.jadokterneedokter.nl/)
Informatie voor kinderen over rechten en plichten bij medische behandelingen.
Cyberpoli.nl (https://www.cyberpoli.nl/)
Interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.
Opeigenbenen.nu (https://www.opeigenbenen.nu/)
Website voor jongeren met een chronische aandoening op weg naar volwassenheid
Stichting Kind en Ziekenhuis (https://www.kindenziekenhuis.nl/)
De stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor het welzijn van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis.
Erfelijkheidsvoorlichting en erfelijkheidsonderzoek
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/erfelijkheidsvoorlichting-en-erfelijkheidsonderzoek)
Voorlichting en onderzoek bij een verhoogd risico op een erfelijke ziekte of verhoogde kans op het krijgen van kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
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