Downsyndroom Team
Oost Nederland
Bij de Down-polikliniek voor kinderen met het Downsyndroom werken zorgverleners
van Gelre ziekenhuizen en andere instellingen samen in één team: Downsyndroom
Team Oost Nederland.
Dit team biedt uw kind alle zorg tijdens één spreekuurmiddag. Zo hoeft u dus minder
vaak met uw kind naar het ziekenhuis te komen. Alle bezoeken aan de kinderarts,
KNO-arts, oogarts/ orthoptist, kinderfysiotherapeut, logopedist en eventuele andere
zorgverleners vinden plaats op één middag in Gelre ziekenhuizen Zutphen.
Het Down-team begeleidt kinderen met het Downsyndroom en geeft adviezen voor
behandeling. Daarbij let het team tijdens de spreekuurmiddag op:
 Lichamelijke ontwikkeling.
 Geestelijke ontwikkeling.
 Mogelijke ziekten of problemen van het kind zelf of in relatie tot de omgeving van
het kind (bijvoorbeeld in gezin, op school).

Hoe meldt u zich aan?
U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden voor de Down-polikliniek of na overleg met uw
huisarts of de kinderarts. Doe dit ook als uw kind al onder controle staat van de
kinderarts. Dit kan:
 bij mevrouw. M. Oosting, coördinator en kinderverpleegkundige, via
downpolikliniek@gelre.nl
 via de polikliniek Kindergeneeskunde, maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur op
telefoonnummer: 0575 - 592 824.

Hoe werkt de Down-polikliniek?
Het spreekuur is (na afspraak) op een maandagmiddag van 13.15 – 16.30 uur.
Een paar weken voor het spreekuur ontvangt u van ons per brief of e-mail een
uitnodiging.
U kunt per mail of telefonisch uw specifieke vragen of wensen doorgeven. Ook kunt u
aangeven welke andere zorgverleners u nog wilt spreken.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

De afspraken met de verschillende zorgverleners sluiten redelijk op elkaar aan.
Tussendoor heeft u gelegenheid om met andere aanwezige ouders of de coördinator
(tevens ervaringsouder) te praten.
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Aan het einde van het spreekuur bespreekt het Down-team de resultaten van de controles
bij de verschillende zorgverleners. U krijgt dan een verslag van de bevindingen van het
Down-team. In dat verslag kunnen ook aanbevelingen staan voor verder onderzoek,
begeleiding en/of behandeling. Deze brief kunt u kopiëren en aan de behandelaars van uw
kind geven.

Downsyndroom Team Oost Nederland
Bij het Down-team zijn de volgende zorgverleners betrokken:
 kinderarts
 kinderverpleegkundige
 KNO-arts
 kinderfysiotherapeut
 oogarts / orthoptist
 logopedist (Kindercentrum ‘De Speeldoos’)
 orthopeed (incidenteel)
 contactouder (ervaringsdeskundige)

Kinderarts: dhr. F.P.J. Dikken
De kinderarts is de spil van het Down-team. Bij hem kunt u met alle vragen over uw kind
terecht. Denk aan vragen over voeding, vaccinaties, aangeboren afwijkingen of
lichamelijke klachten.
De kinderarts spoort lichamelijke afwijkingen of groei- en ontwikkelingsstoornissen op
en betrekt (zo nodig) andere specialisten en therapeuten. Jaarlijks krijgt u kind
bloedonderzoek naar onder andere de schildklierfunctie.
De kinderarts leidt de nabespreking van het spreekuur en is ook verantwoordelijk voor de
verslaglegging.

Kinderverpleegkundige: mw. M. Oosting
De coördinator van de Down-polikliniek is kinderverpleegkundige. Zij is uw
aanspreekpunt.

KNO-arts: dhr. R. Ensink
De KNO-arts controleert de oren en het gehoor van uw kind. Slechthorendheid kan
namelijk leiden tot ontwikkelingsachterstand in taal en spraak.
De KNO-arts adviseert over de onderzoeksmethode en behandeling van zowel aangeboren
als verworven gehoorproblemen. Ook geeft hij advies over eventuele problemen van de
bovenste luchtwegen. Zo nodig verwijst de KNO-arts door naar een Audiologisch
Centrum.
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Kinderfysiotherapeut: mw. H. Peters of mw. H. Tuunter
Veel kinderen met het Downsyndroom hebben problemen met (de ontwikkeling van)
bewegen. De kinderfysiotherapeut richt zich vooral op deze motorische ontwikkeling van
uw kind. Wat kan uw kind? Hoe beweegt uw kind?
Al op heel jonge leeftijd is het mogelijk de kwaliteit van het bewegen te beoordelen en te
stimuleren. De kinderfysiotherapeut adviseert u hoe u de volgende stap in de
ontwikkeling van uw kind kunt bevorderen.
Als behandeling nodig blijkt te zijn, dan verwijzen we u door naar een
kinderfysiotherapeut in uw omgeving.
Bij een volgend bezoek aan de Down-polikliniek bekijkt de kinderfysiotherapeut of uw
kind vooruitgang toont.

Oogarts en orthoptist
Een orthoptist kijkt naar de ontwikkeling van het zien in de jeugdjaren. Een goede
samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Orthoptie wil ook
zeggen: 'recht kijken'. De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere scheelzien,
bril afwijkingen, luie ogen, dubbelzien, hoofdpijn en leesklachten.
Tijdens het spreekuur wordt duidelijk of er iets mankeert aan de (samenwerking tussen)
de ogen en wat daaraan te doen is.
Komt uw kind voor het eerst bij Gelre oogcentrum? Dan heeft uw kind ook een afspraak
bij de oogarts. De oogarts kijkt of het oog helemaal gezond is.

Logopedist: mw. D. Kiezebrink
Mw. D. Kiezebrink werkt als logopedist bij kindercentrum 'De Speeldoos' in Zutphen.
Daarnaast behandelt zij kinderen met Downsyndroom die naar een reguliere basisschool
gaan.
De logopedist kijkt hoe het met uw kind gaat wat betreft: eten en drinken, beginnende
communicatie, gebruik van ondersteunende communicatie zoals ondersteunende gebaren,
eventuele taalstoornissen, mondmotoriek, spraak en het gehoor.

Orthopeed
De orthopeed is niet standaard aanwezig bij het spreekuur. Op verzoek kan wel een
afspraak ingepland worden.

Contactouder
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

De contactouder kan u algemene adviezen geven. Zij kan bijvoorbeeld helpen een beeld
te krijgen van wat u in de toekomst te wachten staat. Ook kunt u via haar contact leggen
met andere ouders.
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Verder geeft de contactouder informatie over activiteiten, instanties en organisaties in
de regio.

Bereikbaarheid
Wilt u informatie, een afspraak maken of verzetten? Of heeft u vragen voor een van de
zorgverleners?
Neem dan contact op via de e-mail. Bij afwezigheid kunt u ook contact opnemen met
polikliniek Kindergeneeskunde:
 Mw. M. Oosting, coördinator en kinderverpleegkundige: downpolikliniek@gelre.nl
 Polikliniek Kindergeneeskunde, maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
tel: 0575 – 592 824

Informatie over e-mailen
Gebruik bij e-mailen alleen de naam en geboortedatum van uw kind. We willen u er op
wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een beveiligd systeem
gaan.

Meer weten?
Stichting Downsyndroom
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
Tel: 0522 - 28 13 37
E-mail: info@downsyndroom.nl
Website: www.downsyndroom.nl
MEE, landelijke organisatie voor mensen met een beperking, voor advies, ondersteuning
en verwijzing.
Tel: 0900 – 999 8888 (voor lokale adresgegevens)
E-mail: info@meenederland.nl
Website: www.mee.nl
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