
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

 

Kinderneurologie - voorbereiding op uw eerste afspraak 

 
Uw kind is verwezen naar de polikliniek Kinderneurologie van het LangeLand Ziekenhuis. 

 

Om tijdens de eerste afspraak al zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de klachten van uw kind, 

verzoeken wij u onze algemene vragenlijst uit te printen en in te vullen. U vindt deze lijst op 

www.llz.nl/kinderneurologie. 

 

Hoofdpijnkalender en hoofdpijnvragenlijst 

Heeft uw kind ook last van hoofdpijn, dan ontvangen we vooraf graag nog meer informatie, over 

onder andere het effect van eventuele pijnstillers, activiteiten van uw kind en de kwaliteit van zijn 

of haar nachtrust. We verzoeken u daarom dit vier weken lang dagelijks bij te houden op onze 

zogenaamde hoofdpijnkalender. U vindt deze op dezelfde site www.lllz.nl/kinderneurologie. 

 

Ook treft u hier een vragenlijst aan die zeer belangrijk is voor een zorgvuldige diagnose. Wilt u 

ook deze printen en aan ons sturen? 

 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst(en) vervolgens naar: 

LangeLand Ziekenhuis 

polikliniek Kindergeneeskunde 

t.a.v. mevrouw L. Rehbock, kinderneuroloog 

Antwoordnummer 10270 

2700 VB Zoetermeer 

 

Op basis van deze informatie beoordelen we of uw kind het beste terecht kan bij de algemene 

kinderarts of bij de kinderarts-kinderneuroloog. U krijgt vervolgens bericht over het maken van 

een afspraak met één van beiden. 

 

Gaat u wanneer uw kind hoofdpijn heeft in de vier weken die daarop volgen wel door met 

het invullen van de kalender. Hoe langer de periode waarover we informatie hebben, hoe 

beter we uw kind mogelijk kunnen helpen. 
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Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neemt  u dan gerust contact op 

met de polikliniek Kindergeneeskunde. Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 

16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 2558.  

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl.  
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