Inhoud consultaties
 Diagnose en behandeling van acute pathologie;
voornamelijk infec es, koorts, braken en
andere voedingsproblemen, acute huiduitslag,
veranderd bewustzijn, …
 Opvolging chronische pathologie; reflux,
allergie, astma, groeiachterstand, puberteit
vertraging,
ontwikkelingsachterstand,
epilepsie,
bloedziektes
en
anemie,
huidproblemen, nierproblemen, bedplassen, …
 Opvolging van prematuren in groei en
ontwikkeling.
 Plannen en doorvoeren van bijkomende
onderzoeken: bloedname, urineonderzoek,
sondage, radiologische onderzoeken, …
 Soms ook doorstroom naar daghospitaal
pediatrie acuut (voor korte observa e en
afwachten van onderzoeken) en gepland voor
huidtesten, lactoseademtest, nefrologische
onderzoeken,
gastroscopie,
…
of
gecombineerde onderzoeken.
 Samenwerking met andere disciplines (ORL,
urologie, gastro‐enterologie, cardiologie) en
paramedici
(logopedisten,
kinesisten,
respiratoire kinesisten, Bobath therapeuten,
psychologen, dië sten).

Verslaggeving en vervolgafspraken
Na elke consulta e wordt er een verslag gemaakt
dat elektronisch wordt doorgestuurd naar de
huisarts. Bij verwijzing naar een hulpverlener wordt
op de raadpleging een voorschri meegegeven.
Instruc es worden schri elijk apart of in het boekje
van Kind & Gezin genoteerd. Vervolgafspraken bij
de huisarts of bij de kinderarts worden aan de
ouders meegedeeld en in het medisch dossier
genoteerd.

Visie / Missie pediatrie
Volgens ons Family Friendly label dat we ook op
onze afdelingen neonatologie en pediatrie
hanteren.
De kinderartsen kozen
voor een Family Friendly
werkfilosofie en een
bijhorend
label
om
mensen hierop a ent te
maken. Family Friendly
gaat ervan uit om het
kind beter te begrijpen,
te ondersteunen en te
behandelen in zijn bredere context van familie, wat
die structuur ook mag zijn.
De Familie Friendly visie vertaalt zich ook in
concrete ac epunten:
 Pediaters tonen respect voor de inzichten van
de familie over hun kind, hebben aandacht
voor observa e van het kind en verwerken de
voorkeuren van de familie in het
gezondheidsplan.
 Beslissingen worden zoveel mogelijk genomen
in de kamer van het kind.
 Alle kinderen, zelfs mindervalide, worden
zoveel mogelijk betrokken in hun medische
beslissing en eigen gezondheidsprogramma.
 Ouders wordt de mogelijkheid aangeboden
om aanwezig te zijn bij procedures, om zo
steun te geven voor, jdens en na de
procedure.
 Er worden uiteenlopende ini a even
gelanceerd
zoals
reanima elessen,
voorleesnamiddagen, dokterskoﬀertjes voor
broers en zusjes, kleuterrondleidingen, …
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
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Consultatiedienst
Pediatrie
Praktische informatie

Type consultaties

Privéraadplegingen

Een
aantal
kinderartsen
Type
consultaties

hebben

ook

privéraadplegingen bij hun thuis.

TEAM
6 kinderartsen
 Dr. Els Deloof
 Dr. Lien Lepère
 Dr. Grace Tan
 Dr. Inge Van Wambeke, diensthoofd
 Dr. Kaatje Van Aerschot, kinderpneumologie
 Dr. Leen Wouters, kinderneurologie

2 secretaressen
 Lieve Mertens
 Iris Overstyns

Wanneer ?
Elke dag van 9u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 18u00
(tot 17u00 in de zomerperiode).
Steeds op afspraak via de consulta edienst
(016 209 209) of via het secretariaat (016/209 281).

duur consultatie



Gewone raadplegingen: 20 min.
Gespecialiseerde raadplegingen: 40 minuten.

Gewone raadpleging
Kan gewoon door de pa ënt aangevraagd worden en
bij de kinderarts naar keuze.
NB: Indien de eigen kinderarts de dag zelf niet
beschikbaar is, wordt een andere op e aangeboden
gezien het gemeenschappelijke dossier en de nauwe
samenwerking.
Dringende afspraak aangevraagd door de pa ënt
Kan steeds ingeboekt worden bij de kinderarts van
wacht (zie sloten “dringende consulta e pa ënt”).

 Dr. Van
Wambeke
Gewone
raadpleging
via www.afspraken.be
Kan gewoon door de pa ënt aangevraagd
of 016 48 84 85
worden
en bij de kinderarts naar keuze.
 Dr. Deloof
NB: Indien
de eigen pediatrie,
kinderarts de dag zelf
Via het secretariaat
92 een
81 andere op e
016/20
op het nummeris,
niet beschikbaar
wordt

Dr.
Tan
aangeboden gezien het gemeenschappelij‐
via 015/63 02 70 (Keerbergen)
ke dossier
en de nauwe samenwerking.
of via 016/62 01 18 (Linden)
 Dr. Lepère
Dringende
afspraak aangevraagd door de
via www.afspraken.be

Dringende afspraak aangevraagd door de huisarts
Kan steeds ingeboekt worden bij de kinderarts van
wacht (zie sloten “dringende verwijzing HA”).
NB: Er bestaat een snellijn voor de huisartsen
(briefwisseling, App Heilig Hart)

pa ënt
Kan
ingeboekt worden bij de
Prijs steeds
consultaties
kinderarts van wacht (zie sloten “dringende
consulta e pa ënt”).

Materniteitscontroles
Tussen dag 7 en dag 10.
Steeds mogelijk via voorbehouden sloten bij elke
kinderarts
om
14u00
(zie
sloten
“materniteitscontrole”).

Dringende afspraak aangevraagd
door de
€ 38,12
huisarts
Gewone raadpleging Supplement € 5,00 voor
Kan steeds ingeboektwerking
worden
bij de
diensten
kinderarts van wacht (zie sloten
“dringende
€ 38,12
Consulta
e
verwijzing
HA”).
Supplement € 5,00 voor
kinderpneumologie
NB: Er bestaat een werking
snellijndiensten
voor de
huisartsen
(briefwisseling,
App
Heilig
Hart)
Consulta e

Gespecialiseerde raadplegingen
Kinderpneumologie
Bij dr. Van Aerschot op woensdag‐ en vrijdagnamid‐
dag en op maandag‐ en vrijdagochtend om 9u00; al
dan niet met longfunc e.
Indien longfunc e, dient dit op voorhand
aangevraagd te worden via het secretariaat.
Kinderneurologie
Bij dr. Wouters op maandagnamiddag; al dan niet
met EEG.
Indien EEG, dient dit op voorhand ingepland te
worden met het secretariaat.

Type raadpleging

kinderneurologie

Tarief RIZIV (1/1/2018)

€ 69,41

Materniteitscontroles
Longfunc eme ng
€ 24,33
Tussen dag 7 en dag 10.
€ 71,18
Steeds mogelijk via voorbehouden sloten bij
EEG
€ 80,44 (voor kinderen
elke kinderarts om 14u00
(zie sloten
< 7 jaar)
“materniteitscontrole”).
Gebruik van Rapydan
pleister (voor pijnloze
bloedname)

€ 7,30

