‘Brede blik’ polikliniek
De oorzaak van lichamelijke klachten is vaak snel duidelijk te maken. De behandeling
die zich dan daarop richt is daarom vaak snel duidelijk en logisch.
Sommige klachten hebben echter een onduidelijke oorzaak. Soms zijn ook de klachten
zelf vaag. Het goed inzetten van een behandeling vergt dan een andere, mogelijk
bredere aanpak.
Om te voorkomen dat de patiënt bij verschillende zorgverleners terug moet komen op
verschillende momenten, zijn er poliklinieken zoals de ‘brede blik’ poli. Deze folder
geeft een beknopt beeld van de werkwijze van deze polikliniek.

Brede Blik
De naam van deze polikliniek verwijst niet naar een ziektebeeld zoals astmapoli of
diabetes-poli. De reden daarvoor is dat de diagnose, of de richting waarin we moeten
denken, bij binnenkomst niet voldoende bekend is.
De zorgverleners op deze polikliniek kijken samen, en daardoor ‘met een brede blik’ naar
de (klachten van de) patiënt. De patiënt staat daarbij centraal. Het doel is een meer
totaalbeeld te krijgen van het probleem dat speelt.

Patiënten
De problemen van patiënten van deze polikliniek zijn heel divers. Zo kunt u op de
polikliniek terecht komen met klachten zoals hoofdpijn, (onverklaarde) moeheid met
soms schoolverzuim, buikpijn, enz. De leeftijdsgroep van de polikliniek betreft met name
12 tot 18 jarigen. Soms zijn de patiënten jonger.

De zorgverleners
Het eerste bezoek bestaat uit drie afspraken met drie zorgverleners. Deze drie afspraken
vinden bij het eerste bezoek na elkaar plaats. Het bezoek bestaat uit:
 Bezoek bij een kinderarts.
 Analyse door een fysiotherapeut (voor het in kaart brengen van eventuele problemen
op het gebied van bewegen, voelen en inspanning).
 Analyse door de orthopedagogoog (op het gebied van beleving van de klachten, en de
eventuele sociale gevolgen).
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Na de afspraak bij deze drie personen gaat u als patiënt naar huis. De zorgverleners
hebben dan een overleg en bepalen samen welke mogelijke behandeling het beste aansluit
op de klachten en of er eventuele aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dit wordt die
zelfde middag aan u door gegeven per telefoon of per brief aan u gestuurd (met de
conclusie die ook uw huisarts van ons ontvangt).
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Werkwijze
Na de verwijzing via uw huisarts krijgt u binnen twee weken bericht over de datum van
uw afspraak op de brede blik poli. De keuze voor deze polikliniek wordt door een
kinderarts in het ziekenhuis vooraf bepaald.
De eerste afspraak bestaat uit drie gesprekken van elk drie kwartier.
Leeft u als ouders gescheiden en heeft u beiden het ouderlijk gezag? Dan moeten wij in
het bezit zijn van een schriftelijke toestemmingsverklaring van de ouder die bij de
afspraak niet aanwezig zal zijn. Zonder deze verklaring mogen wij deze gesprekken,
wettelijk gezien, niet voeren. U kunt deze verklaring meenemen of opsturen naar:
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
T.a.v. Polikliniek Kind en Jeugd
Brede blik poli
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Komt u beiden op de afspraak? Dan is dit natuurlijk niet nodig.
We vragen u vooraf (via mail) of bij aankomst op de polikliniek een foto te geven. Deze
foto komt in het dossier van uw kind.
Na uw bezoek overleggen de zorgverleners en maken zij een behandelplan. Het
vervolgtraject is op maat en uniek voor elke patiënt.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via tel: 055 - 581 1808,
kies voor optie 2 in het keuzemenu.

Mailen pasfoto
E-mail:
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kindenjeugdapeldoorn@gelre.nl
in het onderwerp graag vermelden: ‘brede blik poli’
en vermeld de volledige naam en geboortedatum
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