De kinderartsen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw kind wordt voor behandeling door de kinderarts opgenomen op de
kinder- en jongerenafdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De
opnamewijzers kinderafdeling en de afdeling neonatologie geven u in aanvulling op de algemene opnamewijzer van Ziekenhuis Gelderse
Vallei - meer specifieke informatie over de kinderafdeling. Deze folder
geeft uitleg over de verantwoordelijkheden van de kinderartsen,
afdelingsartsen en co-assistenten waarmee u en uw kind te maken
kunnen krijgen.

De kinderarts
Kennis en kunde
In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een team van negen kinderartsen werkzaam.
Allen beheersen de kindergeneeskunde in de volle breedte van het vak. De
kinderartsen hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling van een
aantal specifieke deelgebieden (bijvoorbeeld voor kinderen met diabetes,
kinderen met een hartafwijking of met een nierziekte). Omdat de
kinderartsen hun kennis onderling voortdurend uitwisselen, komt specifieke
kennis van een bepaalde kinderarts steeds de hele groep ten goede.
Hierdoor is het lang niet altijd zo dat de kinderarts 'met specifieke aandacht
voor een bepaald deelgebied' de meest aangewezen dokter voor uw kind is.
Wanneer uw kind meerdere problemen heeft is het wel prettig om een vaste
arts te hebben, die zonodig advies kan vragen aan één van de andere
artsen.
Werkverdeling
De kinderartsen rouleren wat betreft hun werkzaamheden over de diverse
afdelingen. Hierdoor kan het zijn dat de kinderarts op de afdeling waar uw
kind opgenomen wordt een andere is dan de kinderarts die u op de polikliniek
ontmoet. Hebt u een 'vaste' kinderarts dan zal de afdelingskinderarts het
beleid samen met uw kinderarts vaststellen.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt in het algemeen
bij de zaalartsen. De afdelingskinderarts blijft altijd de eindverantwoordelijke.

De zaalarts
De zaalarts op de afdeling kindergeneeskunde is een afgestudeerd arts die
werkzaam is op de kinder- en jongerenafdeling. Vaak zijn dit artsen die zich
specialiseren tot kinderarts. De zaalarts is de eerst-verantwoordelijke arts
van uw kind. Hij of zij is uw aanspreekpunt voor medische zaken en houdt u
op de hoogte van het beloop.
De zaalarts wordt gesuperviseerd door een afdelingskinderarts. Deze
kinderarts is steeds op de hoogte van het ziektebeloop bij uw kind en
begeleidt de diagnostiek en de behandeling door de zaalarts. Elke afdeling

heeft zo veel mogelijk 'vaste' afdelingskinderartsen.
Het spreekt vanzelf dat deze kinderartsen voor u laagdrempelig
aanspreekbaar zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat de behandeling van
uw kind begeleid wordt door uw eigen kinderarts van de polikliniek.

De co-assistent
Een co-assistent op de afdeling kindergeneeskunde is een student
geneeskunde die de stage kindergeneeskunde loopt. Een co-assistent
oefent zich in het kindergeneeskundig onderzoek en in het onder begeleiding
opstellen van een behandelplan. Een co-assistent draagt nog geen behandel
verantwoordelijkheid. De co-assistent wordt gesuperviseerd door de zaalarts
en de afdelingskinderarts.
Wij beschouwen het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan
het opleiden van co-assistenten. Zij zijn immers de dokters van morgen.
Natuurlijk waken wij ervoor dat de werkzaamheden van de co-assistent niet
een ongewenste extra belasting voor uw kind vormen. Wij hopen dat u de
co-assistent ook de ruimte wil geven zich het vak van de kindergeneeskunde
eigen te maken.

De semi-arts
Sommige co-assistenten zijn verder in de opleiding en heten dan semi-arts.
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