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Raadpleging:

Dagopname - operatiekwartier

Opname - spoed



In nauwe samenwerking en overleg met uw huisarts bieden we gespecialiseerde 

kinder- en jeugdgeneeskunde aan in de regio van het Sint-Franciscusziekenhuis en 

Medisch Centrum Beringen.

Naast ons ambulant medisch aanbod zorgen we via dagopname voor 

medische zorgen op maat.

Bij ernstige aandoeningen of grotere ingrepen kunnen de kinderen (0 tot 

16 jaar) op onze vernieuwde kindvriendelijke afdeling worden opgenomen.

Onze dienst kinder- en jeugdgeneeskunde beschikt over modern ingerichte 

kamers met aangepast sanitair en een grote speelkamer.

Binnen onze filosofie proberen wij onze kleine en jongere patiënten zo snel 

mogelijk te ontslaan naar hun vertrouwde omgeving. We zijn trots dat onze 

gemiddelde verblijfsduur in 2010 lager ligt dan het nationaal gemiddelde.

(2010: 2.78 verblijfsdagen bij een nationaal gemiddelde van 3.3 ligdagen)

 



Waar zorgt de kinderarts voor?

Indien uw huisarts bij de behandeling van uw kind of jongere bijkomende 

onderzoeken nodig heeft, kunnen we in overleg de volgende speciale 

onderzoeken aanbieden:

°  waterstof ademtest (bij chronische buikpijn)

°  longfunctieonderzoek (bij astma)

°  pH-metrie meting (bij vermoeden van gastro-oesofagale reflux)

°  hersenstroommeting (bij koortsstuipen, mogelijke epilepsie)

°  endoscopie van maag en darmen

°  echografie (gehele spectrum)

°  echocardiografie (bij hartafwijkingen)

°  elektrocardiogram (bij vermoeden van hartritmestoornissen)

°  uroflow-meting (bij bedplassen of plasstoornissen)

°  botleeftijd (voor eindlengte voorspelling)

°  digitale meetlat en digitale meetbord (bij groeistoornissen)

 



… onze speciale diensten:

°  screening en follow-up bij hartafwijkingen

°  plas- en stoelgangstraining 

°  verzorging van kinderen met diabetes 

      ° alle therapievormen inclusief insulinepomptherapie

°  verzorging van kinderen met hormonale aandoeningen 

 

 °  groeistoornissen (te groot, te klein)

 °  stoornissen in puberteits- of geslachtsontwikkeling

 °  schildklier- en bijnierziektes  (bv. Engelse ziekte)         



Kinder- en jeugdafdeling

Op onze afdeling werken verpleegkundigen met een gespecialiseerde 

opleiding in de kindergeneeskunde.

De accommodatie voor rooming-in biedt de mogelijkheid aan ouders om in 

een aangename sfeer bij hun kind te verblijven.

De spelbegeleidster biedt in de ruime speelkamer regelmatig activiteiten 

aan zoals knutselen, schilderen, spelen…

Telefoonnummer van de kinderafdeling | 011 71 53 30



Kraamafdeling

In nauwe samenwerking met de vroedvrouwen en de gynaecologen van het 

Sint-Franciscusziekenhuis bieden wij kwaliteitsvolle moeder- en kindverzorging 

voor de vroeg- en pasgeborenen vanaf 34 weken zwangerschapsduur 

(905 geboorten in 2010).

Ons aanbod op de kraamafdeling:

°  dagelijks doktersbezoek bij iedere pasgeborene

°  neurologisch onderzoek en hielprik

 

°  opvolging bij keizersneden en risicogeboorten

°  verzorging van prematuren op een speciale prematurenkamer

   (couveuse, monitoring)

Telefoonnummer van de kraamafdeling | 011 71 53 00
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