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Met de komst van uw kind naar Nederland is een einde gekomen aan de lange periode
van voorbereidingen en spanningen rondom de adoptieprocedure. Er begint nu een
periode van aanpassing van uw kind aan zijn nieuwe omgeving. Om uw kind een goede
start te geven, kan het onderzoeken (screenen) van uw kind op kinderziekten en andere
afwijkingen op de Adoptiepolikliniek hierbij helpen.

Waarom de Adoptiepolikliniek?
De gezondheid van uw kind is belangrijk voor het aanpassingsproces. Uit onderzoek blijkt
dat ruim 70% van de adoptiekinderen in Nederland een medische afwijking heeft. De
meeste van deze afwijkingen blijken goed behandelbaar mits snel na aankomst
opgespoord.

Aanmelden
De adoptiepolikliniek is vooral bedoeld voor ouders van adoptiekinderen, binnen en
buiten de regio Noord Brabant, die hun adoptiekind willen laten screenen op
kinderziekten en andere afwijkingen.
De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde adviseert om alle adoptiekinderen,
liefst binnen 2 weken na aankomst, op ziekten en afwijkingen te screenen. Als deze
termijn niet haalbaar is wordt u geadviseerd om reeds vóór aankomst van uw
adoptiekind in Nederland een afspraak te maken op de Adoptiepolikliniek. Dit kan op
telefoonnummer (013) 539 80 19 (polikliniek Kindergeneeskunde).

Wat moet ik meenemen naar de Adoptiepolikliniek?
Voor het bezoek van uw kind naar de adoptiepolikliniek zijn de volgende papieren nodig:
 Verzekeringsgegevens en naam van de huisarts;
 gegevens over naam, adres en woonplaats (NAW– gegevens);
 medische en groeigegevens van uw kind (van geboorte tot heden);
 inentingspapier(en) van uw kind (van geboorte tot heden);
 uitslagen van de reeds in Nederland verrichtte onderzoeken (bijvoorbeeld röntgenfoto
of bloeduitslagen).

Voorbereiding
Nadat u uw kind voor de Adoptiepolikliniek aanmeldt, ontvangt u een urinezakje en potje
voor de verzameling van urine. Daarnaast ontvangt u 1 potje voor de verzameling van
ontlasting thuis.
Uitleg verzamelen urine en ontlasting:
urine
Urine zakje opplakken, dit gaat het beste met 2 personen. 1 persoon houdt de beentjes
vast de ander plakt het zakje over de plasopening. Het zakje naar beneden laten hangen
i.v.m. de zwaartekracht. Als er urine in het zakje zit deze voorzichtig eraf halen en
leeggieten in het potje met de witte dop. In de koelkast bewaren. Bij voorkeur van
dezelfde dag of de dag ervoor.
ontlasting
 1 portie ontlasting afnemen. (in het potje met bruine deksel; inclusief schepje).
 De ontlasting, bij voorkeur van zo kort mogelijk voor de afspraak op de polikliniek.
 Op de sticker de datum vermelden van afname.
U wordt verzocht om zowel
polikliniekbezoek mee te nemen.

de

urine

als

de

ontlastingmonsters

tijdens

het

Als uw kind in het afgelopen jaar opgenomen of behandeld is geweest in een
buitenlands ziekenhuis, dit graag voor de afspraak melden (wegens mogelijke
aanwezigheid van een ziekenhuisbacterie).

Over de Adoptiepolikliniek
Voordat u naar de polikliniek Kindergeneeskunde gaat, ontvangt u, na inschrijving bij de
balie van afdeling Patiëntenregistratie (op de begane grond), een ponskaartje. U en uw
kind worden op polikliniek Kindergeneeskunde (eerste verdieping, route 64) opgevangen
door de polikliniekassistenten. Er wordt een dossier voor uw kind geopend waarna u
wordt gevraagd plaats te nemen in de wachtruimte tot de kinderarts, dr. C. Obihara, u
vraagt om in de onderzoekskamer te komen.
Het intakegesprek en uitvoerig lichamelijk onderzoek wordt door de kinderarts
uitgevoerd. Op dezelfde dag wordt een röntgenfoto van de borstkas gemaakt; om onder
andere long TBC (tuberculose) uit te sluiten en er wordt bloed geprikt op de afdeling
Bloedafname (Route 21).
Uitslagen van onderzoeken
Het duurt maximaal 6 weken voordat alle uitslagen bekend zijn. Deze hoort u tijdens een
telefonisch afspraak met de kinderarts. Als alle uitslagen normaal zijn, stuurt de
kinderarts een brief naar uw huisarts, de plaatselijke GGD en de arts van het
consultatiebureau van uw woonplaats. Indien er ziekten of afwijkingen gevonden zijn,
wordt in overleg met u een behandelplan besproken.

Aanvullende ziektekostenverzekering
De adoptiescreening is vaak niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering
opgenomen. Daarom wordt u aangeraden om hiervoor, in overleg met uw
zorgverzekeraar, een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit voorkomt dat u zelf de
kosten van de screening moet betalen. Voor meer informatie moet u contact opnemen
met uw zorgverzekeraar.
(terug naar de inhoudsopgave)

Routebeschrijving
Voor de routebeschrijving naar het St. Elisabeth Ziekenhuis, kunt u terecht op
www.elisabeth.nl Als u doorklikt naar ‘Patiëntenvoorlichting’ vindt u deze informatie o.a.
alfabetisch gerangschikt.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de
medewerkers van de afdeling.

Belangrijke telefoonnummers
St. Elisabeth Ziekenhuis (algemeen):
Adoptiepolikliniek:
e-mail (dr. Obihara):
Route 64 (etage A)
Polikliniek Kindergeneeskunde:

(terug naar de inhoudsopgave)

(013) 539 13 13
(013) 539 80 19
c.obihara@elisabeth.nl
(013) 539 80 19
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