BINK-polikliniek Haaglanden Medisch Centrum
voor kinderen met poep- en plasproblemen
De BINK-polikliniek in HMC Antoniushove is speciaal opgezet voor kinderen vanaf 5 jaar oud met
zindelijkheidsproblemen. Het is een gezamenlijk spreekuur door een kinderarts, een uroloog en een
kinderbekkenfysiotherapeut.
Indicatie
Kinderen van 5 jaar en ouder, die last hebben van urine- en/of ontlastingsverlies, of bedplassen.
Verwijzing
Voor een afspraak op de BINK-polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts of uw kinderarts nodig.
Het multidisciplinaire team
De BINK-polikliniek is een multidisciplinaire polikliniek waar diverse specialismen intensief samenwerken.
Het team bestaat uit:
Kinderarts mw. Dr. M.M. van den Berg
Uroloog mw. M.T.M Kummeling
Kinderbekkenfysiotherapeut mw. H. Dubbeling-Ruijl
Voorafgaand aan de afspraak wordt er een vragenlijst naar u toegestuurd die u thuis kunt invullen. We vragen
u ook om een plas- en ontlastingslijst van 1 dag bij te houden. Tevens vragen wij u om goed bij te houden
hoeveel uw kind drinkt die dag en hoeveel milliliter uw kind plast per keer.
Deze informatie wordt door het BINK-team beoordeeld om uw kind gericht te kunnen helpen.
Gang van zaken
U wordt verwacht op de polikliniek Kindergeneeskunde (route rood, begane grond).
Tijdens deze afspraak worden aanvullende vragen gesteld en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.
Eventueel volgt er aanvullend onderzoek.
Belangrijk
Om een goed beeld te kunnen krijgen van het plaspatroon van uw kind, willen wij uw kind op een speciaal
toilet laten plassen. Daarmee controleren we of de blaas goed wordt gevuld en of uw kind volledig leeg kan
plassen. Laat uw kind, indien mogelijk, komen met een goed gevulde blaas.
Vervolg
Dezelfde dag wordt er een behandelplan opgesteld samen met u en uw kind.
Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met polikliniek Kindergeneeskunde (088 979 41 16).
De afspraken voor deze polikliniek worden gepland via de polikliniek Kindergeneeskunde vanaf HMC Bronovo,
HMC Westeinde en HMC Antoniushove.

