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DeKinderkliniek, Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere
T: 036-76 300 30 E: afspraak@dekinderkliniek.nl
www.dekinderkliniek.nl

Beter worden
   doe je thuis!

Ieder kind met het downsyndroom is uniek. 

Voor wie?
In DeKinderkliniek is een poli bedoeld voor kinderen met het downsyndroom 
uit Almere en omgeving. De kinderen kunnen vanaf hun geboorte tot hun 
achttiende jaar, en soms langer, bij ons worden begeleid.

Kinderen met het downsyndroom hebben een verhoogd risico op lichamelijke 
afwijkingen en moeilijkheden in de ontwikkeling. Hun ouders hebben daarom 
behoefte aan een centraal punt, dicht bij huis, waar deskundige zorg wordt 
geboden. DeKinderkliniek biedt voor kinderen met het downsyndroom deze 
zorg, dankzij een uitgebreide samenwerking tussen verschillende instellingen 
en deskundigen. Dit team werkt nauw samen om de kinderen op tijd de beste 
zorg te verlenen.

Het team 
Het team van de downpoli bestaat uit een kinderarts, ouderbegeleider en diëtiste 
van DeKinderkliniek, specialisten uit het Flevoziekenhuis, zorgverleners 
van Zorggroep Almere, MEE, Kentalis, vrijgevestigde praktijken logopedie, 
kindertandheelkunde, ergotherapie en een contactouder. We werken 
nauw samen met o.a. revalidatieartsen van De Trappenberg 
en (kinder)orthopeden.



Kinderarts
De spil van de downpoli, bij wie u terecht kunt met al uw 
vragen over uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, vaccinaties en 
lichamelijke klachten. De kinderarts onderzoekt uw kind, spoort 
lichamelijke afwijkingen of groei- en ontwikkelingsstoornissen 
vroegtijdig op en betrekt daarbij zo nodig de andere leden van 
het team. De kinderarts leidt de nabespreking, zorgt voor het 
verslag aan u en de huisarts.

Orthopeed/revalidatiearts
Er vindt regelmatig onderzoek plaats aan heup-, voet- en 
kniegewrichten, in verband met verminderde spierspanning  
en overbeweeglijke gewrichten. 

Hoe werkt de poli?
Wij willen het uw kind en u zo goed én gemakkelijk mogelijk maken.  
De afspraken met de specialisten en behandelaren vinden daarom, verspreid over 
slechts 2 dagen, plaats in en rond DeKinderkliniek. Uw kind en u komen eenmaal 
per jaar op het spreekuur. U bezoekt, mede afhankelijk van uw vragen / wensen één 
of meer leden van het team op één dag. Hiervoor is een schema gemaakt. Wilt u 
tussentijds een afspraak maken bij één van de teamleden of uw ‘eigen’ specialist? 
Dan kan dat altijd.

Eind van het jaar ontvangt u de data voor de afspraken bij de downpoli in  
het volgende kalenderjaar. Ongeveer 3 weken voor het spreekuur volgt een 
uitnodiging met specifieke tijden waarop uw kind wordt verwacht. Iedere specialist  
of behandelaar bespreekt tijdens het bezoek zijn of haar bevindingen met u.  
Na afloop van het spreekuur komen de teamleden samen om hun bevindingen en 
ervaringen met elkaar te bespreken. Zo blijven alle teamleden volledig op de hoogte 
van de ontwikkelingen van uw kind. Als het overleg nieuwe gezichtspunten oplevert, 
neemt één van de teamleden contact met u op. De kinderarts stuurt u en uw  
huisarts een verslag van het bezoek. 

Het ene kind heeft meer gezondheids- en ontwikkelingsproblemen dan het andere. 
Het vroegtijdig ontdekken en zo mogelijk verhelpen van problemen is belangrijk  
voor een goede ontwikkeling van uw kind. Uit ervaring blijkt dat veel kinderen  
baat hebben bij begeleiding door één of meerdere specialisten en behandelaren: 



Oogarts
Meest voorkomende oogproblemen zijn slechter  
zien en scheelzien. De orthoptist doet onderzoek  
om oogproblemen vroeg te ontdekken en  
te adviseren in wat nodig is. 

Audioloog
Met een gehooronderzoek worden de oren onderzocht.  
Elk oor wordt afzonderlijk onderzocht in een speciale ruimte, 
zodat geluiden van buitenaf worden gedempt. Uw kind  
krijgt via een hoofdtelefoon geluiden te horen. 

KNO-arts
Slechthorendheid kan leiden tot ontwikkelingsachterstand  
in taal en spraak, daarom worden de oren en het gehoor 
gecontroleerd. De KNO-arts geeft advies over de behandeling  
van gehoorproblemen en over eventuele klachten aan de 
bovenste luchtwegen, zoals vergrote neusamandelen  
en steeds verkouden zijn.

Kinderfysiotherapeut
Vaak hebben de kinderen moeite met bewegen en  
verloopt de motorische ontwikkeling trager en anders.  
De kinderfysiotherapeut kijkt naar hoe uw kind beweegt  
en wat uw kind kan. Als uw kind behandeling nodig heeft,  
wordt u doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut  
in uw buurt. 

 
Psycholoog/ouderbegeleider
Voor onderzoek naar de verstandelijke ontwikkeling.  
Met vragen over het gedrag van uw kind en als u problemen 
ondervindt in de opvoeding kan de psycholoog meedenken, 
informatie en concrete tips geven. Wanneer meer intensieve 
begeleiding nodig is, denkt de psycholoog/ouderbegeleider  
mee wie u daarbij het beste kan helpen.







Kinderergotherapeut
Voor concrete tips, hulp bij de keuze van aanpassingen en 
voorzieningen, als kinderen niet in staat zijn de dingen te 
doen die zij willen of moeten doen. Denk aan problemen 
bij het zitten, verplaatsen, aan- en uitkleden, eten en 
drinken en schrijven. 

Kinderlogopedist
De mondmotoriek en spraak-taalontwikkeling worden gevolgd. 
Er wordt advies gegeven over mogelijke problemen met eten 
en drinken. Als behandeling nodig is, verwijst zij uw kind naar 
een logopedist bij u in de buurt.

Diëtist
Voor problemen met de voeding is het advies van een diëtist 
wenselijk. U kunt hierbij denken aan obstipatie, (koemelk)
allergie, coeliakie, verminderde groei of overgewicht.

Kindertandarts
De kindertandarts (pedodontoloog) is gespecialiseerd  
in het behandelen van kinderen met het downsyndroom. 
Zij kunnen een verhoogde gevoeligheid hebben voor 
ontstekingen in het gebit, dat kan leiden tot onnodige 
problemen en zelfs vroegtijdig tandverlies. 

De kinderen krijgen regelmatig mondhygiënische  
controles om problemen vroegtijdig te signaleren.  
Mocht een tandheelkundige behandeling nodig zijn,  
dan heeft de kindertandarts meerdere mogelijkheden  
om de behandeling met een minimale belasting  
voor uw kind uit te voeren. 



Medewerker van MEE
MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met  
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,  
door een chronische ziekte, niet-aangeboren hersen-
letsel of autisme. Maar ook hun familie, vrienden, 
mantelzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen 
kunnen terecht met al hun vragen.

Contactouder
De contactouder ontvangt uw kind en u en begeleidt 
jullie samen naar de verschillende specialisten en 
behandelaren. De contactouder is zelf ouder van  
een kind met het downsyndroom.

 
Bloedonderzoek
Om de gezondheid van uw kind goed te kunnen volgen, is regelmatig 
bloedonderzoek nodig. De bloedwaarden geven de artsen informatie  
over de gezondheidssituatie van uw kind, zoals de functie van de schildkier  
en een eventuele glutenovergevoeligheid. Indien bloedafname nodig is,  
krijgt u bij de uitnodiging een formulier voor bloedafname meegestuurd.

U kunt bloed laten afnemen in het laboratorium voor bloedafname in de 
centrale hal van het Flevoziekenhuis; elke werkdag van 7.30 tot 16.30 uur. 

U kunt ook bloed laten afnemen in een van de gezondheidscentra. 
Informatie hierover kunt u vinden op www.flevoziekenhuis.nl. 

Bent u verhinderd? 
Laat het ons zo snel mogelijk weten  
door te bellen naar 036 – 76 300 30.



Meer informatie en aanmelding

Met deze folder heeft u een indruk gekregen van wat het team van 
de downpoli voor kinderen met het downsyndroom kan betekenen.  
Wilt u meer info over onze werkwijze of wilt u uw kind aanmelden?  

Dan kunt u bellen met DeKinderkliniek (036-76 300 30).  
Ook kunt u een e-mail sturen naar afspraak@dekinderkliniek.nl.

--

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
 

Stichting Downsyndroom: 
www.downsyndroom.nl

Stichting artsen voor kinderen: 
http://downsyndroom.artsenvoorkinderen.nl

 
TNO folders: 
www.tno.nl

Stichting ABRI: 
www.hethondje.nl

Amerikaanse site: 
www.ds-health.com

Amerikaanse medische site: 
www.uptodate.com


