FUN poli
(Follow Up Neonatologie poli)
Kindergeneeskunde
Inleiding
Na de opnameperiode van je baby op de Neonatologie is er een vervolgtraject op de Follow Up Neonatologie (FUN)
polikliniek. Deze folder geeft algemene informatie over dit vervolgtraject.

De FUN poli
De FUN poli vind je bij de Kindergeneeskunde, route H05.
Deze poli is bedoeld voor kinderen die geboren worden met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en / of
een gewicht onder de 1500 gram. De polikliniek is ook voor kinderen die in een neonatale intensive care unit (NICU)
hebben gelegen en daarna naar MST zijn overgeplaatst. Het doel van de FUN poli is om je kind te sreenen op een
aantal (ontwikkelings)onderwerpen, zoals:
■ groei;
■ voeding;
■ algehele, totale ontwikkeling;
■ eventuele bijzonderheden.
Bij bijzonderheden is het mogelijk om op tijd bij te sturen of in te grijpen, zodat de ontwikkeling van uw kind zo goed
mogelijk verloopt.
Op de FUN poli krijgt je kind meestal 12 afspraken. In het eerste jaar bezoeken jullie ons regelmatig, ongeveer zeven
keer. In het tweede jaar worden er twee afspraken ingepland en daarna is er nog een afspraak op drie-, zes- en
negenjarige leeftijd.
Tijdens het bezoek aan de FUN poli wordt je kind gezien door de behandelend neonatoloog en tevens wordt de
fsyiotherapeut hierbij in consult gevraagd door de arts. Deze bezoeken duren ongeveer 30 minuten.
De bezoeken op 3, 6 en 9 jaar worden uitgebreid met een longfunctie onderzoek, deze bezoeken duren ongeveer
1 ½ uur.
Als je kind op een NICU heeft gelegen, vinden er ook controles in dat ziekenhuis plaats. De neonatoloog van MST en
het ziekenhuis waar je kind eerst opgenomen was, wisselen hun informatie met elkaar uit, zodat ze beiden op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen van je kind.

Aandachtspunten
Gedurende de eerste levensjaren ga je met je kind ook naar het consultatiebureau.
Ongeveer twee weken voor het polikliniekbezoek aan de FUN poli, als je kind drie, zes, en negen jaar oud is, ontvang
je een vragenlijst. Wij vragen deze in te vullen en op te sturen naar de polikliniek.

ToPprogramma
Naast de FUNpoli bestaat ook het ToPprogramma. Het ToPprogramma wordt ook aangeboden aan
alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en / of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.
Het ToPprogramma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in ons ziekenhuis wordt omgegaan
met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg.ToP gaat niet uit van de
problemen, maar van de mogelijkheden die je kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en
zich aan te passen. Deze begeleiding vindt aan huis plaats. De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis vertelt je,
voordat je met je baby naar huis gaat, wat het ToPprogramma inhoudt.

Belangrijke contactgegevens


Kindergeneeskunde, route H05, telefoon (053) 87 23 10.
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Tenslotte
Samen met uw kind heeft u recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u
weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of 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 Neonatologie / Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons
ziekenhuis: www.mst.nl

* Waar in de folder ‘ouders’ staat, kan ook ‘verzorgers’ gelezen worden.
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