Contactgegevens bij vragen
Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog
bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan
ons contacteren via:
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Kinderafdeling
• 03 380 20 90
• Pediatrie_azstjozef@emmaus.be
• werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur

Werking
raadpleging
kinderartsen

De kinderartsen
Welkom op de raadpleging van de kinderartsen in
AZ Voorkempen.
Kinderartsen
• dr. Lieve Claeys (+ diabetologie)
• dr. Kathleen Segers (+ neonatologie)
• dr. An Wouters (+ pneumologie)
• dr. Karolien De Moerloose (+ bedplasconsultatie)
• dr. Elisabeth Elst (+ dermatologie)
• dr. Koen Kaïret
• dr. Bert Suys (kindercardioloog)
• dr. Charlotte van den Bosch (kinderneuroloog)
Tevens zijn er twee kinderartsen in opleiding.
Kinderpsychologen
• Leen Spoormans
Consultatiehulpen
• Dominique / Cathérine / Ann / Vicky
Zij werken met een gezamenlijk patiëntendossier.

Hoe een afspraak maken?
Raadplegingen van maandag t.e.m. vrijdag
De raadpleging van maandag tot vrijdag gebeurt op
afspraak tussen 8 en 18 uur.
• Tussen 8 en 18 uur kan je telefonisch een
afspraak maken via 03 380 20 90 of online via
de mynexuzhealth website of app (meer info op
http://nexuzhealth.com).
• Na 18 uur kan je voor dringende problemen
terecht op de dienst spoedgevallen. De
spoedarts contacteert de kinderarts van wacht.

Raadplegingen tijdens het weekend
De raadpleging tijdens het weekend is alleen mogelijk
voor dringende gevallen. Liefst maak je een afspraak
vóór 12 uur ’s middags via 03 380 20 90. Voor hoogdringende problemen kan je ook steeds terecht op de
dienst spoedgevallen.
Voor de veiligheid van je kind wordt er geen
telefonisch advies gegeven over een eventueel
gezondheidsprobleem. Een juist advies vraagt een
grondige vraagstelling en lichamelijk onderzoek!

Laboratoriumresultaten
Je wordt door ons opgebeld om de resultaten mee te
delen. Indien je onze oproep niet kan beantwoorden,
spreken we een bericht in op het antwoordapparaat.
Indien je na het afgesproken tijdstip nog niets van ons
hebt gehoord, gelieve dan zelf contact op te nemen.
Voor:
• Bloedstaal: resultaat zoals afgesproken met arts
• Neusaspiraat en keelkweek: resultaat na 24 uur
• Urinestaal: resultaat na 24 uur
• Stoelgangstaal: resultaat na 72 uur

TIP

Check de hospitalisatiepolis van je kind,
Bekijk welke kosten en/of supplementen
worden gedekt mocht je kind in de
toekomst gehospitaliseerd worden.

Inschrijven
Voor je op raadpleging komt, moet je je kind
inschrijven. Gelieve je kind in te schrijven aan de
digikiosken in de inkomhal van het ziekenhuis.
Let wel op: hiervoor heb je een kids-ID nodig.
Geen kids-ID
Zonder kids-ID moet je je kind inschrijven aan
de visbalie van de kinderafdeling. Deze balie is
open van maandag tot vrijdag tussen 7.30 en
12.30 uur. Buiten deze uren kan je terecht aan
de inschrijvingsbalie in de inkomhal van het
ziekenhuis.

TIP

Wij bevelen jullie warm aan om
de digikiosken te gebruiken. Zo
kunnen wij de wachttijden van de
(telefonische) afspraken aan de
inschrijvingsbalies sterk verkorten.

