Top-tot-teen-onderzoek
Preventief onderzoek bij kinderen op de SEH

Wij hechten grote waarde aan veiligheid en welbevinden van onze patiënten in het
algemeen en van onze jonge patiënten in het bijzonder. Daarom hebben wij in het
ziekenhuis aandacht voor signalen van kindermishandeling en/of verwaarlozing of andere
problemen rondom een kind.
In deze folder informeren wij u over onze manier van werken en vragen hiervoor uw
begrip.

Lichamelijk onderzoek – top-tot-teen onderzoek
Elk kind tot 18 jaar dat met een letsel via de Spoed Eisende Hulp of kinderafdeling
binnenkomt, wordt in principe helemaal onderzocht. Het maakt dus niet uit of het met een
klein wondje komt of dat het kind heel erg ziek is. Dit onderzoek heet een top-tot-teen
onderzoek. Ieder kind wordt van hoofd tot aan de tenen nagekeken, waarbij de arts of de
verpleegkundige aan het kind vraagt zich voor een deel uit te kleden.
Het gehele onderzoek neemt een paar minuten in beslag.

Screeningsformulier
Bij alle kinderen, die de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) of de kinderafdeling
bezoeken, vult de arts of de verpleegkundige die dit kind heeft onderzocht een
screeningsformulier in. Met behulp van de vragen op dit formulier wordt een inschatting
gemaakt in hoeverre er méér aan de hand zou kunnen zijn. Vragen zoals: heeft het kind
letsel dat past bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, heeft het kind de
laatste tijd vaker de SEH bezocht, enzovoorts.

Hulp
Bij het lichamelijk onderzoek of het invullen van het formulier kan soms het vermoeden
ontstaan dat er problemen zijn rondom het kind en dat verder onderzoek en/of eventueel
hulp nodig is. Ook kan het zijn dat u zich zorgen maakt om het welbevinden van uw kind.
Wij kunnen deze zorgen aan elkaar kenbaar maken en eventueel advies inwinnen bij
derden, zoals bijvoorbeeld de huisarts. In een gesprek kunnen we kijken wat in uw
specifieke situatie het beste kan zijn om te doen.
Mocht uit het gesprek blijken dat er inderdaad hulp nodig is, dan wordt samen met u naar
mogelijke oplossingen gezocht. Alles wat tijdens dit gesprek aan de orde komt, wordt
vanzelfsprekend zorgvuldig behandeld.

Patiënten Service Bureau Laurentius

142800980 - april 2012

Als de veiligheid van het kind mogelijk gevaar loopt, zal de behandelend arts zijn/haar
zorgen hierover op een open en eerlijke manier met u als ouders of verzorgers bespreken.
Een opname kan dan eventueel noodzakelijk zijn.
Signalen, die zouden kunnen duiden op kindermishandeling of verwaarlozing, worden
besproken in ons team kinderzorg. Er kan een kinderarts worden ingeschakeld en er kan
eventueel advies worden gevraagd bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling).

Heeft u vragen?
Door bovenstaande werkwijze hopen wij moeilijke situaties rondom uw kind te signaleren,
waardoor u en uw kind tijdig geholpen kunnen worden.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
onze coördinator kinderzorg.
U kunt mailen naar kinderzorg@lzr.nl
Coördinator kinderzorg
Laurentius ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
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