Afdeling

Spreekuur van het Kinder
Incontinentie Team (KIT)
Het Kinder Incontinentie Team (KIT) is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met
plas- en poepproblemen.
Het Kinder Incontinentie Team bestaat uit kinderartsen, een kinderuroloog, kinder- en jeugdpsychologen,
kinderbekkenfysiotherapeuten, pedagogisch hulpverleners en een verpleegkundig specialist.

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

Over dit spreekuur
Alle belangrijke informatie op een rij

Wat kunt u verwachten van de verschillende zorgverleners?
Het Kinder Incontinentie Team bestaat uit:

Kinderarts en verpleegkundig specialist
De kinderarts en verpleegkundig specialist onderzoeken of er lichamelijke afwijkingen of ziektes zijn. Zij kunnen advies geven of
medicijnen voorschrijven en besluiten of verder onderzoek in het KIT-spreekuur of bij de kinderuroloog nodig is. Daarnaast traint en
coacht de verpleegkundig specialist ook kinderen met plas- en/of poepproblemen.

Kinder- en jeugdpsycholoog
De kinder- en jeugdpsycholoog beoordeelt mee wat de reden kan zijn voor de poep- en plassproblemen. Zij kijkt hierbij onder andere
naar het gedrag en de emoties van het kind. Ook betrekt zij de ouders hierbij. Daarnaast adviseert zij de andere KIT-teamleden.

Kinderbekkenfysiotherapeut
De kinderbekkenfysiotherapeut onderzoekt de manier waarop uw kind plast. Dit doet ze onder andere met de plascomputer
(uroflowmetrie). Ook bekijkt hij of zij hoe de bekkenbodem er uit ziet en hoe de bekkenbodemspieren werken. Hierbij moet uw kind zijn
of haar onderkleding uitdoen. De fysiotherapeut beoordeelt tevens houding en algemene motorische vaardigheden.

Pedagogisch hulpverlener
De pedagogisch hulpverlener bekijkt hoe u en uw kind omgaan met de poep- en/of plasproblemen. Hij of zij adviseert, traint en
begeleidt de ouders hierbij.

Kinderuroloog
De kinderuroloog kunnen we zo nodig om advies vragen. De kinderuroloog kan verder onderzoek doen. Hiervoor moeten we dan wel
een andere afspraak maken.

Betrokken afdelingen
Fysiotherapie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/fysiotherapie)
Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kindergeneeskunde)
Medische Psychologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/medische-psychologie)
Urologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/urologie)

Meer informatie
Kinderwebsite (https://www.halloziekenhuis.nl/)
Bereid uw kind voor op een bezoek aan het ziekenhuis.
Superpoeper.nl (https://superpoeper.nl/)
De methode SuperPoeper kan helpen om poepproblemen snel op te lossen. Kinderen kunnen onder andere via een app met animaties
en spelletjes een superpoeper worden.
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