
PMS 375

PMS 375

Groeipoli 
voor 
kinderen

groei

 Dit consult is bedoeld voor kinderen
bij wie er verdenking is van een groei-,
puberteits-, of ander hormonaal probleem. 
Patiënten kunnen naar de kinderarts-
endocrinoloog verwezen worden door 
de huisarts, de kinderarts, de arts Jeugd-
gezondheidszorg of Bureau Jeugdzorg.
Op de groeipoli wordt bepaald (eventueel 
met aanvullend onderzoek) of er sprake is 
van een afwijkende groei of van een 
afwijkend hormonaal evenwicht. 

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan Doctors4Kids 
zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u echter niet 
geheel tevreden bent horen wij dit graag.
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van de folder of naar 
aanleiding van het onderzoek, stel die dan gerust. 

Met eventuele klachten kunt u zich richten tot onze 
klachtenfunctionaris 070 330 12 09.

Doctors4Kids • Voorschoten
Krimkade 20
2251 ka Voorschoten
t 071 560 55 20
f 071 560 55 21

voorschoten@diagnostischcentrum.com
www.doctors4kids.nl

Doctors4Kids is partner van DC|Groep:
www.diagnostischcentrum.com

Voor routebeschrijving, uitgebreide informatie, 
onderzoeken en actuele informatie over Doctors4Kids, 
kijkt u op www.doctors4kids.nl
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Aan de hand van de vragenlijst zal nader worden 
ingegaan op de klachten die uw kind ondervindt.

Afhankelijk van de aard van de klachten kan er 
besloten worden tot een dagopname. Dit zal op 
een andere dag plaatsvinden, omdat uw kind 
veelal nuchter moet zijn.

 duur van het onderzoek
Het eerste consult zal, inclusief aanvullend onder-
zoek, ongeveer een uur duren. De duur van een 
herhalingsconsult zal 10 tot 15 minuten bedragen.

 de uitslag
De uitslagen van het onderzoek worden een week 
later met u besproken. Het is ook mogelijk dat de 
specialist direct ziet wat er aan de hand is. In dat 
geval zal dit direct met u en uw kind besproken 
worden. 

 de afspraak
Meldt u zich bij de balie met uw verwijzing, uw pasje 
van de zorgverzekering, uw legitimatiebewijs en de 
ingevulde vragenlijst. Als u verhinderd bent geeft u 
dit zo spoedig mogelijk door.

Als u nog vragen hebt, stel die dan gerust. U kunt 
tussen 8.30 uur en 16.30 uur onze servicebalie bellen 
071 560 55 20.

  waaruit bestaat het onderzoek
U kunt zich op verwijzing van de huisarts, kinderarts, 
arts Jeugdgezondheidszorg of Bureau Jeugdzorg 
aanmelden bij de groeipoli. Dit kan op werkdagen 
tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer 
071 560 55 20. 

De kinderarts-endocrinoloog zal met u en uw kind 
een gesprek hebben en een lichamelijk onderzoek 
uitvoeren. Afhankelijk van de aard van de klachten 
kan er direct bloedonderzoek en/of röntgen-
onderzoek plaatsvinden. Indien een dagopname 
nodig is, kan deze op korte termijn worden gepland 
(dit kan niet op dezelfde dag omdat kinderen veelal 
nuchter moeten zijn). 

 wat gebeurt er tijdens het onderzoek
Tijdens het eerste telefonische gesprek zal er kort 
met u worden besproken wat de reden van 
verwijzing is en waar u zich als ouder/verzorger de 
meeste zorgen over maakt. Aan de hand daarvan 
wordt met u een afspraak gemaakt voor het consult. 
Wij vragen u om de groeigegevens van uw kind mee 
te nemen. Deze kunt u opvragen bij de ggd.

Uw zoon/dochter zal eerst door de assistent(e) 
worden gemeten en gewogen. Daarnaast wordt de 
bloeddruk bepaald. Hierna kan er, afhankelijk van 
de problematiek, een röntgenfoto van de hand 
van uw kind gemaakt worden om de botrijping 
(botleeftijd) vast te stellen. 
U zult ook een vragenlijst ontvangen met het 
verzoek deze in te vullen.

Tijdens het eerste consult zal de problematiek met 
u en uw kind worden besproken. 

 Er zijn grote en kleine volwassenen 
en grote en kleine kinderen. Er is een grote 
variatie in de groeisnelheid van kinderen. 
Het is daardoor soms niet duidelijk of er 
sprake is van normale groei of afwijkende 
groei. Bij kinderen met een afwijkende groei 
kan er sprake zijn van een vroege of late 
puberteit of van een ander hormonaal 
probleem. Ouders kunnen met hun kinderen 
terecht op de groeipoli met vragen over 
groei, puberteit of schildklier- en bijnier-
aandoeningen. Zij kunnen met de kinder-
arts-endocrinoloog tijdens het consult 
de problematiek bespreken. 
Aansluitend vindt, indien noodzakelijk, 
aanvullend onderzoek plaats. Indien 
aanvullende testen nodig zijn kan dat 
tijdens dagopname. Ook behandeling voor 
langere termijn is mogelijk. 
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