Vakgroep Kindergeneeskunde
Belangrijkste
telefoonnummers
Overleg met polikliniek
Overleg met specialist
Tel.nr. voor patiënten

Locatie West

Locatie Oost

020 510 86 25
020 510 89 54
020 510 88 90

020 599 35 29
020 599 46 00
020 599 30 38

Naam

Functie

Sükru Genco

kinderarts en unitleider

Maarten Biezeveld

kinderarts en waarnemend
unitleider

Malika Chegary

kinderarts

Monique op de Coul

kinderarts

Quirine van Dellen

kinderarts

Koert Dolman

kinderarts, opleider

Olga van Doorn

kinderarts

Maartje van den Heuvel
Jasper Jöbsis

kinderarts-neonatoloog
kinderarts

Anne van Kempen

kinderarts-neonatoloog

Felix Kreier
Henriette van Laerhoven
Erna Languis
Gabriëlle Mooren - Smits

kinderarts, supervisor poli
organisatorisch en inhoudelijk,
plaatsvervangend opleider
kinderarts
kinderarts-neonatoloog
kinderarts, kinderneuroloog
kinderarts, kindercardioloog

Sophie van der Schoor

kinderarts-neonatoloog

Sebastian Schagen
Jaap Schiperoort

kinderarts
kinderarts

Karlijn Sijstermans

kinderarts

Karlijn Kraakman

November 2018

Aandachtsgebied/expertise
sedatie, neonatologie, obesitas,
management
atopische aandoeningen
obesitas bij kinderen, SOLK,
eetstoornissen
acute kindergeneeskunde, hematologie,
downsyndroom, kinderen met
lichamelijk onverklaarde klachten,
onderwijs
Longziekten bij kinderen
kinderreumatologie/immunologie,
onderzoek en opleiding
kinderallergie en –atopie:
voedselallergie, inhalatieallergie,
hooikoorts, eczeem, astma, urticaria
(galbulten), onderzoek
neonatologie, POP
kindernefrologie
neonatologie, voeding en groei,
onderzoek
lichamelijk onbegrepen klachten,
buikklachten incl. coeliakie,
Spoedeisende hulp
acute geneeskunde, obesitas, ICT
neonatologie
metabole ziekten en klinische genetica
metabole ziekten en klinische genetica
neonatologie, follow-up neonaten,
voeding en groei, onderzoek
kinder-endocrinologie
kinderallergie
diabetes mellitus, sociale
kindergeneeskunde/
kindermishandeling

Marie-Louise de
Sonnaville

kinderarts

Kaj Wage

kinderarts

Dieuwke Fossen

gezondheidszorg-psycholoog

Agnes Dommerholt

klinisch
psycholoog/psychotherapeut

Inge de Vlieger

GZ-psycholoog K&J,
neuropsycholoog

Wieneke Zijlstra

GZ-psycholoog kind & jeugd

Tonnie Jacobs
Dorine Schmitt
Anoek Verhoeve

kinderfysiotherapeut
kinderfysiotherapeut
kinderfysiotherapeut

Christine de Vries

urotherapeut

November 2018

diabetes, groei (kleine/grote lengte),
vroege/late puberteit,
schildklierstoornissen en urineincontinentie overdag/’s nachts
astma en kinderlongziekten,
kindersportgeneeskunde
somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK),
chronische ziekte (waaronder diabetes
bij kinderen en jongeren),
ontwikkelingsstoornissen,
zindelijkheidsproblematiek en baby’s en
jonge kinderen (IMH)
somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK), epilepsie,
chronische ziekte
diabetes, adolescenten met diabetes,
lichamelijk onverklaarde klachten,
zindelijkheid, neuropsychologische
diagnostiek, (traumagerelateerde)
prikangst en ontwikkelingsproblemen

kinderen, neonatologie en TOP
kinderen, neonatologie en TOP
kinderen, neonatologie en TOP
incontinentie bij kinderen, bedplassen,
blaasproblemen

