
 

Top - Teen onderzoek

Uw kind krijgt binnenkort een Top-Teen onderzoek. In deze 
folder wordt uitgelegd wat een Top-Teen onderzoek precies is. 
Met deze informatie kunt u ook uw kind goed voorbereiden.



 

Waarom een Top-Teen onderzoek?

Als er zorgen zijn over uw gezin, dan willen we een goede indruk  
krijgen over hoe het met u en uw kind gaat. Daarom willen we met  
uw kind praten en naar uw kind kijken. Uw kind heeft daar recht op. 
Kijken gebeurt onder andere met het Top-Teen onderzoek. We zien  
dan hoe uw kind zich ontwikkeld heeft, hoe het verzorgd is, hoe het 
kind reageert op een vreemde en of het bepaalde letsels heeft.  
Denk daarbij aan blauwe plekken of littekens. Elk kind dat speelt,  
valt en weer opstaat heeft wel eens blauwe plekken, dat is natuurlijk 
oké! Uit onderzoek weten we waar die blauwe plekken zitten.  
Als er op andere plaatsen een blauwe plek of een litteken zichtbaar is, 
of als er een blauwe plek is die opvalt door de grootte of vorm,  
dan willen we graag weten hoe dat is gebeurd. 

Hoe gaat het Top-Teen onderzoek?
Eerst praten we even samen omdat we van u willen horen of uw kind 
gezond is, medicijnen gebruikt of wel eens geopereerd is. Dan zijn we 
alvast op de hoogte van wat we kunnen zien. Ook leggen we nog een 
keer iets uit als u vragen heeft.
 
Bij een Top-Teen onderzoek wordt het kind bekeken  
‘van het topje van zijn hoofd tot het puntje van zijn teen en 
alles wat daartussen zit’. We kijken in vaste volgorde alles na. 

•  We beginnen bij het hoofd, of er bijvoorbeeld een bult of een  
litteken onder de haren zit, we kijken naar oren, ogen neus en mond 
(ook het gebit) en naar de hals. 

•  Daarna vragen we of uw kind zijn shirtje, trui, jurk of bloes wil uitdoen, 
en eventueel het hemd zodat we goed naar de buik en rug kunnen 
kijken en allebei de armen goed kunnen zien.  
Als dat klaar is mogen de kleren weer aan. 

•  Dan gaan de schoenen, sokken en broek, rok of legging uit en  
kunnen we de voeten en benen goed bekijken.

•  Tot slot gaat ook het onderbroekje even uit om naar de billen  
en plasser te kunnen kijken, die horen er immers ook gewoon bij.

•  Als dat klaar is wordt er nog gemeten hoelang en hoe zwaar  
uw kind is en dan mag uw kind zich weer aankleden.

Uw kind mag helpen bij het onderzoek. Uw kind kan zelf aanwijzen 
waar een plekje zit waar we naar kunnen kijken. We vragen dan aan  
uw kind of hij of zij er alles over wil vertellen, hoe het is ontstaan. 
We tekenen de plaats van de blauwe plek of litteken ook aan op een 
schema (kind-schema) en van bepaalde letsels maken we zo nodig  
ook een foto. Een foto is soms handig om samen met u over het letsel 
te praten of om later te kijken hoe het is veranderd. 

Zoals u kunt lezen is het alleen kijken.  
Uw kind krijgt geen prikjes, er wordt niets inwendigs gedaan, 
alleen kijken, samen met uw kind. 

Wat vinden de kinderen er zelf van? 
Alle kinderen vinden het best spannend om naar de dokter te gaan. 
We nemen dan ook altijd de tijd om uw kind nog een keer uit te leggen 
wat we gaan doen en vragen of hij/zij het durft samen met de dokter. 
We stellen uw kind op zijn gemak. Voor de jongere kinderen hebben 
we een speciaal boekje om te laten zien. 
Achteraf vinden bijna alle kinderen dat het helemaal niet eng was en 
komen ze lachend bij u terug. Om uw kind te laten weten dat hij /zij 
goed heeft meegewerkt geven we een klein presentje als beloning.  

Waar gebeurt het Top-Teen onderzoek? En wie is er bij? 
We hebben voor dit Top-Teen onderzoek een mooie onderzoekskamer 
op het MDCK in Hoofddorp, net zoals bij de kinderarts of huisarts. 

In principe doen we het onderzoek met uw kind alleen, u bent er als 
ouder niet bij. Sommige kinderen zeggen bijvoorbeeld dat ze door  
hun ouders worden geslagen. Als we dan een onderzoek doen met de 
ouder erbij en we zien een belangrijke blauwe plek, dan zal het kind 
niet gauw vertellen dat papa of mama dat gedaan heeft. Om uw kind 
en u goed te kunnen helpen willen we uw kind de kans geven het aan 
ons te vertellen. Er is wel een andere medewerker van het MDCK bij 
het onderzoek aanwezig. Deze kan uw kind helpen als dat nodig is. 



Voor advies en hulp kunt u terecht bij Veilig Thuis Kennemerland,  
telefoon 0800-2000.

Veilig Thuis Kennemerland
Postbus 6033
2001 HA Haarlem
www.veiligthuis-ken.nl

Als uw kind nog niet kan praten, of als uw kind heel erg angstig is,  
mag u er natuurlijk bij blijven. U kunt dit van tevoren met de dokter 
bespreken. 
Als uw kind het helemaal niets vindt, toch te spannend, of als het  
gaat huilen of niet meer wil, dan halen we u als ouder er weer bij  
en stoppen we eventueel het onderzoek. 

Wat gebeurt er met de gegevens?
De gegevens van het onderzoek, het schema en de eventuele foto’s 
komen in een apart deel van het dossier. Dit onderdeel valt net als de 
gegevens van de kinderarts of huisarts onder het medisch beroeps-
geheim. Deze informatie wordt met niemand buiten het MDCK-team 
besproken, tenzij met toestemming van u als ouders.  

Hoe hoort u de uitslag?
Na afloop van het onderzoek krijgt u meteen een eerste terug-
koppeling over hoe het gegaan is en of we zorgelijke signalen  
hebben gezien. 
Soms willen we de bevindingen nog even goed met een collega  
bekijken en bespreken en dan volgt later de definitieve uitslag. 

Tot slot
Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft,  
stel die dan van tevoren zodat u ook goed begrijpt wat er gaat  
gebeuren en er vertrouwen in heeft dat uw kind in goede handen is. 
Het gaat om uw kind en de gezondheid en veiligheid van uw kind  
staan bij ons centraal.


