
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaarBeter voor elkaar

Ikazia Patientenfolder_Pediatrie.indd   Alle pagina's 24-06-15   14:28

Pedagogisch Spreekuur
Pedagogische zorg



2



3

Pedagogisch spreekuur

Inleiding
Het pedagogisch spreekuur is er speciaal voor ouders en kinderen die door 
de kinderarts gezien worden en die vragen hebben over het gedrag van het 
kind en hoe hiermee om te gaan. Dit kunnen vragen zijn over huilgedrag 
van uw kind, slaapgedrag van uw kind, eetgedrag, algemeen gedrag, of 
zindelijkheidsproblemen. Het kan ook gaan over het omgaan met een of 
meerdere ziekenhuisopnames of ziekte en angst in het algemeen.
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Algemene informatie
De pedagogisch hulpverlener kan u en uw kind helpen bij bijvoorbeeld 
overmatig huilen, medicatie niet in willen nemen, angsten na een 
ziekenhuisopname, poep- en plasproblemen of slecht eten wanneer hier 
geen medische oorzaak voor is.
Dit doet de pedagogisch hulpverlener door u tips en adviezen te geven 
waarmee u zelf thuis aan de slag kunt. Bovendien is er tijdens het 
pedagogisch spreekuur voldoende tijd om al uw verdere vragen te kunnen 
beantwoorden.

Hoe gaat het in zijn werk
De kinderarts kan u doorverwijzen naar het pedagogisch spreekuur. Dit kan 
de kinderarts op de poli aan u voorstellen of de pedagogische zorg 
bespreekt dit met u tijdens een ziekenhuisopname op de kinderafdeling. De 
behandelend kinderarts geeft toestemming voor een doorverwijzing, 
vervolgens neemt de pedagogisch hulpverlener neemt contact met u op 
om een eerste afspraak te maken.

Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek (intake) zijn van 
ongeveer een uur. Tijdens het eerste gesprek bespreekt u samen met de 
pedagogisch hulpverlener het probleem aan de hand van verschillende 
vragen die de pedagogisch hulpverlener aan u stelt. In overleg met u maken 
we de keuze of het eerste gesprek alleen met u plaatsvindt of samen met 
uw kind.

Na het eerste gesprek zal er een plan of advies volgen, waarmee u thuis aan 
de slag kunt gaan. Daarna worden er, indien nodig, vervolgafspraken 
ingepland. Hierin zal telkens besproken worden of de aanpak succes heeft. 
Vervolgafspraken kunnen ook telefonisch plaatsvinden. Telefonische 
afspraken zullen meestal een half uur duren.
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Eindverantwoordelijkheid
Er is regelmatig overleg tussen de pedagogisch hulpverlener en de 
kinderpsycholoog over de kinderen en ouders die op het pedagogisch 
spreekuur gezien worden. Als het nodig is kan het behandelplan aangepast 
worden, of er kan andere hulpverlening ingeschakeld worden. Ook als er 
onvoldoende vooruitgang is zal dit besproken worden met de 
kinderpsycholoog.
De behandelend kinderarts blijft altijd verantwoordelijk voor het medisch 
beleid bij uw kind.

Afsluiten van de behandeling
Er zijn verschillende manieren waarop de begeleiding beëindigd kan 
worden. Uiteraard zal dit gebeuren als het probleem van u en uw kind is 
opgelost. Het kan ook voorkomen dat tijdens de begeleiding blijkt dat er 
extra hulp via bijvoorbeeld de kinderpsycholoog, bureau Jeugdzorg of 
Gespecialiseerde Geestelijke hulpverlening nodig is. Dit zal altijd met u 
besproken worden. In overleg met u kan dan een doorverwijzing 
plaatsvinden naar meer passende hulpverlening. Uiteraard wordt in dit 
geval ook altijd overlegd met de kinderpsycholoog en uw behandelend 
kinderarts. De kinderarts wordt altijd op de hoogte gebracht van het einde 
van de pedagogische begeleiding in het ziekenhuis.



6



7



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaarBeter voor elkaar

Ikazia Patientenfolder_Pediatrie.indd   Alle pagina's 24-06-15   14:28

Pedagogisch Spreekuur
801034-NL / 2015-12


