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PremaTuurlijk 
spreekuur
voor ouders met kinderen die te vroeg en/of met 

een laag geboortegewicht zijn geboren



Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! Als 

ouder(s) of verzorger(s) wilt u de allerbeste zorg voor 

uw kind. Omdat uw kind te vroeg en/of te licht ter 

wereld is gekomen, is hij extra kwetsbaar.

Daarom bent u gevraagd om samen naar het 

PremaTuurlijk spreekuur te komen zodat we de groei 

en ontwikkeling in de eerste jaren zorgvuldig kunnen 

volgen.

PremaTuurlijk spreekuur
Kinderen die te vroeg en/of met een laag 

geboortegewicht zijn geboren, lopen meer risico op 

een ontwikkelingsachterstand. Om deze kinderen 

goed te begeleiden, is samen met het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG) in Rotterdam het PremaTuurlijk 

spreekuur opgezet.

Zorg op één locatie
Doordat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 

van het CJG spreekuur houden in het Maasstad 

Ziekenhuis, kunnen zij intensief samenwerken met 

de kinderartsen van het Maasstad Ziekenhuis en de 

nazorg voor uw kind goed op elkaar afstemmen. Na 

het spreekuur vindt een gezamenlijk overleg plaats 

waarbij de kinderarts, jeugdarts, jeugdverpleeg- 

kundige en kinderfysiotherapeut de gezondheid 

van uw kind bespreken. Op deze wijze wordt snel 

informatie uitgewisseld en kan indien gewenst hulp 

ingeschakeld worden van andere deskundigen zoals 

logopedisten, psychologen en diëtisten.



Dankzij deze intensieve samenwerking, ontvangt u 

eenduidige adviezen en kan er sneller worden gestart 

met het gewenste behandelplan van uw kind.

Privacy
Het Maasstad Ziekenhuis en het CJG hebben een 

digitaal dossier van uw kind. De informatie in de 

dossiers is vertrouwelijk en mag alléén ingezien 

worden door de deskundigen die direct betrokken 

zijn bij de zorg voor uw kind. Dat betekent dat de 

kinderarts, met uw toestemming, inzage heeft in het 

dossier van het CJG en omgekeerd. Zij hebben een 

geheimhoudingsplicht. Kijk voor meer informatie over 

privacy op de website 

www.maasstadziekenhuis.nl onder ‘Rechten en 

plichten’ of op de website van het CJG via 

www.zoekjouwcjg.nl.

Contact
Het PremaTuurlijk spreekuur vindt twee keer per 

maand plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde in 

het Maasstad Ziekenhuis. Wilt u een afspraak maken, 

wijzigen of annuleren, of wilt u een verandering in uw 

persoonsgegevens doorgeven, dan kunt u contact 

opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde via 

telefoonnummer 

(010) 291 22 90.
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Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek 

aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is 

het goed om met uw kind samen informatie door te 

nemen.

Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de 

operatie vaak beter ervaren door het kind en 

verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op 

leeftijdscategorie door middel van foto’s en filmpjes 

uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.

Links:

www.zoekjouwcjg.nl

www.maasstadziekenhuis.nl
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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