
  

Ons team 

Kinderartsen 

⋅ Dr. Van den Berghe Lut 

⋅ Dr. Heyneman An 

⋅ Dr. Maesen Sarah 

⋅ Dr. Notebaert Anneleen 

Verpleegkundigen 

Op de afdeling en de polikliniek worden wij 

bijgestaan door kinderverpleegkundigen, onder 

leiding van Natalie Froyman, onze hoofd-

verpleegkundige. 

Kinderpsycholoog 

Lieselot Vanderstichele is halftijds werkzaam in het 

ziekenhuis als kinderpsychologe. 

Spelbegeleiding 

Elke voormiddag tijdens weekdagen is er 

spelbegeleiding beschikbaar voor de opgenomen 

kinderen. 

Spoed 

Op spoed is er een aangepaste kinderbox 

aanwezig. De spoedartsen moeten ons 

contacteren bij elk kind < 3 jaar dat zich met een 

pediatrische problematiek aanbiedt en altijd indien 

door een huisarts verwezen. 

Ons aanbod 

Alle kinderartsen hebben een volledige opleiding 

in de algemene pediatrie doorlopen, met daarnaast 

ook bijkomende cursussen/opleidingen in 

deelgebieden van de pediatrie, zodat wij totaal-
zorg kunnen bieden voor het zieke kind.  

Alle kinderartsen hebben een bijkomende 

erkenning voor Neonatologie. 

Je kan bij ons terecht voor alle problemen binnen 

de kindergeneeskunde, waaronder: 

⋅ Voedingsproblemen van de zuigeling: 

krampen, reflux, koemelkeiwitintolerantie, 

… 

⋅ Kinderpneumologie: bronchiale 

hyperreactiviteit, astma met volledig 

longfunctieonderzoek, longproblemen door 

prematuriteit, recidiverende luchtweg-

infecties, zweettest. Bij zuurstofnood en 

kortademigheid hebben wij mogelijkheid tot 

opstarten van High flow Nasal canula 

zuurstoftoediening via AIRVO2.  

⋅ Immuniteitsproblemen, herhaalde infecties. 

⋅ Maag- en darmklachten: constipatie, 

aanslepende diarree, buikpijn, reflux, 

voedingsallergie of –intolerantie, 

eetproblematiek (ook kieskeurig eten), 

toediening van sondevoeding, opvolging 

gastrostomiesonde; met mogelijkheid van 

pH-metrie, lactose-ademtest, testen 

voedingsallergie (huidpriktesten en in vitro 

testing). 

⋅ Allergologie: diagnostische uitwerking en 

behandeling van kinderen met eczeem, 

voedingsallergie en/of allergische astma, 

allergische rhinitis en conjunctivitis. 

Mogelijkheid tot uitvoeren huidpriktesten, in 

vitro-allergietesten, longfunctieonderzoek, 

orale uitlokkingstesten voor allergenen in 

gecontroleerde omstandigheden, orale 

desinsibilisatie; alsook aanpak en opvolging 

anafylaxie. 

⋅ Enuresisproblematiek met uitwerking via 

radiologie en uroflow (behandeling via 

medicatie, TENS en/of plaswekker 

opstarten en opvolgen). 

⋅ Ontwikkelingsproblemen, 

gedragsproblemen, convulsies. 

⋅ Obesitas, anorexia. 

⋅ Failure to thrive. 

⋅ Pubertas praecox, te kleine gestalte. 

⋅ Inspanningsproblemen, flauwvallen, pijn in 

de borststreek, …  

⋅ NKO-problematiek (in samenwerking met 

de NKO-artsen in het ziekenhuis). 

⋅ Koorts zonder duidelijke focus, ernstige 
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infecties. 

⋅ … 

Wij werken nauw samen met het UZ in Gent. Bij 

derdelijnspathologie zorgen wij zelf voor een snelle 

en efficiënte doorverwijzing. Voor ernstig zieke 

kinderen steunen wij op de doorverwijsprotocollen 

voor eventuele transfer naar de Pediatrische 

intensieve zorgen van het UZ Gent.  

Bereikbaarheid 

Wij zijn graag vlot bereikbaar, en kiezen er daarom 

voor geen aparte consultaties voor bepaalde 

problematieken te houden, zodat de wachttijd tot 

consultatie steeds erg beperkt is, onafhankelijk van 

de problematiek. 

Niet- dringende vragen kunnen via mail: 

secretariaatpediatrie@azstvdeinze.be of via het 

secretariaat pediatrie op 09/387 7248. 

Voor dringende vragen kan je als zorgverlener 

terecht: 

⋅ Tijdens kantooruren via het secretariaat 

pediatrie: 09/ 387 72 48 of rechtstreeks via 

de receptie van het ziekenhuis: 09/ 387 71 

11 (vragen naar de behandelende 

kinderarts of kinderarts van wacht). 

⋅ Buiten kantooruren kan je vragen naar de 

kinderarts van wacht via de receptie: 

09/387 71 11 of de spoed: 09/387 70 01. 
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