Plasklas / poepklas
Kindergeneeskunde
Inleiding
Op de plas en poeppoli is, na overleg met u, besloten dat uw kind wordt opgeroepen voor de plasklas of de poepklas.
Deze folder geeft u algemene informatie over de klas. Ook leest u hoe u zich hier het beste op kunt voorbereiden.

Wat is een plasklas / poepklas?
De klas is een leerzame middag van ongeveer anderhalf uur, waarin zowel ouder als kind informatie krijgen. Tijdens de
klas zijn er drie kinderen inclusief één van hun ouders / verzorgers aanwezig. We delen de klassen op leeftijd in.
Aan de hand van de eerder bepaalde diagnose wordt uitleg gegeven over wat het probleem van uw kind inhoudt en wat u
en uw kind er aan kunnen doen om het probleem te verhelpen / verminderen.
Ieder kind zal aan het einde van de klas een aantal individuele adviezen meekrijgen voor thuis, gericht op zijn / haar
probleem.
We zorgen dat de klas interactief en op kindniveau is, zodat de informatie uw kind bereikt.

Vervolg
U krijgt tijdens de klas adviezen waarmee u en uw kind thuis aan de slag kunnen. Na enkele weken volgt een
controleafspraak op de polikliniek.

Belangrijke contactgegevens
■ Kindergeneeskunde, route H05, telefoon (053) 4 87 23 10;
■ Kinder- en tienerafdeling, route H31, telefoon (053) 4 87 23 78.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u wel overwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of
onderzoek vindt u in het opnameboekje van de Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons ziekenhuis:
www.mst.nl/rechtenvanhetkind
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