De PiPO-klas
Binnenkort kom je een ochtend in de PiPO-klas voor
kinderen . Hier krijg je uitleg over hoe je darmen werken
en wat je kunt doen om goed te kunnen poepen. In deze
folder wordt uitgelegd wat er die ochtend gaat gebeuren.

Waarom een PiPO-klas?
Waarschijnlijk heb jij problemen met het poepen. Het kan
zijn dat je moeite hebt om te kunnen poepen of dat je diarree, buikpijn of ongelukjes
hebt. Soms is het niet duidelijk waarom jij deze problemen hebt. Je komt dan een
ochtend bij ons om te kijken hoe we jou het beste kunnen begeleiden en om het één en
ander uitgelegd te krijgen. Meestal komen er nog 2 of 3 andere kinderen van ongeveer
jouw leeftijd.

Wat doe je in de PiPO klas?
De pedagogisch medewerkster geeft uitleg en tips over wat belangrijk is om goed te
kunnen poepen. Dit gaat je helpen de baas te worden over je eigen buik en de poep. Je
gaat, als dat nodig is, om onderzocht te worden, naar de kinderfysiotherapeut en de
kinderarts-MDL (Maag-,Darm-Leverziekten)/verpleegkundig specialist.
De kinderfysiotherapeut is mevrouw Lisette de Kroon. Zij is
kinderbekkenfysiotherapeut. Ze werkt bij FysioNu, een fysiotherapiepraktijk met
verschillende locaties binnen Apeldoorn.

Informatie voor ouders
De kosten voor de fysiotherapie vallen buiten het eigen risico en zijn kosteloos tot 18
behandelingen per jaar voor uw kind tot 18 jaar. FysioNu brengt dit zelf in rekening bij
uw zorgverzekeraar.

Programma




09.00
Ontvangst op de kinderafdeling G2 route 40
09.00 – ± 10.30 Informatie door de pedagogisch medewerkster
± 10.30 – ± 12.00 Bezoek aan de kinderfysiotherapeut en/of de KinderartsMDL/verpleegkundig specialist

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

Zorg dat de vragenlijst en het poep en plas dagboekje vóór deze dag bij ons binnen zijn.
Wij hebben die nodig om je te kunnen helpen. Na afloop van deze ochtend wordt
besproken op welke manier wij je het beste verder kunnen helpen.
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Vragen
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen stel ze dan gerust. Je kunt bellen naar de
kinderpoli (055-581 18 08) en vragen of Grietje van der Haar (verpleegkundig
specialist) contact met je opneemt. Tot ziens in de PiPO-klas.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Oudshoorn; kinderarts-MDL

Grietje van der Haar; verpleegkundig specialist.

(Maag-,Darm-,Leverziekten).

Lisette de Kroon; kinderbekkenfysiotherapeut.

Brenda v.d. Boom; urotherapeut/
pedagogisch medewerkster.
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