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Het kan lastig zijn om alle informatie rondom de zorg en
behandeling van uw kind bij te houden. Dit dagboekje kan u
helpen belangrijke informatie te noteren, te verzamelen en bij
elkaar te houden.
U kunt de pagina’s in dit dagboekje los van elkaar en meerdere keren afdrukken om er
zeker van te zijn dat u er genoeg heeft. Op deze manier kunt u een dagboekje creëren
dat past bij uw situatie.
Houd er rekening mee dat de informatie in deze folder niet bedoeld is als vervanging van
advies van een zorgprofessional. Mocht u vragen hebben, neem dan altijd contact op
met uw arts voor advies.

Ga voor meer informatie naar

www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter.
Deze bron is geen vervanging voor medisch advies en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van
een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze bron is
bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron
is ontwikkeld overeenkomstig industriële en wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek
over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke inspanningen om
nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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Afspraken
U kunt hier de onderzoeken noteren die uw kind zal ondergaan:

Wanneer staat
het onderzoek
gepland?

Bij wie moet ik mij
melden en op welke
afdeling?

Wanneer zijn de
resultaten bekend?

Opmerkingen:

Ga voor meer informatie naar

www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter.
Deze bron is geen vervanging voor medisch advies en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van
een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze bron is
bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron
is ontwikkeld overeenkomstig industriële en wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek
over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke inspanningen om
nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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Noteer veranderingen of gebeurtenissen en de bijbehorende data in het
onderstaande deel, zodat u deze met uw zorgverleners kunt bespreken.

Ogen

Oren

Neus

Keel

Borst

Buik

Spijsvertering

Mobiliteit

Gewrichten

Alleen neuropathische syndroom van Hunter

Ontwikkeling

Gedrag

Overige

Ga voor meer informatie naar

www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter.
Deze bron is geen vervanging voor medisch advies en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van
een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze bron is
bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron
is ontwikkeld overeenkomstig industriële en wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek
over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke inspanningen om
nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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Notities van afspraken
U kunt hier uw aantekeningen van zorgafspraken noteren:

Afspraak met [naam]
dit is een [specialisme/titel]
op [datum]			
Wat zijn de uitkomsten?

Wat zijn de volgende stappen?

Wanneer is de volgende afspraak?

Ga voor meer informatie naar

www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter.
Deze bron is geen vervanging voor medisch advies en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van
een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze bron is
bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron
is ontwikkeld overeenkomstig industriële en wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek
over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke inspanningen om
nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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Dagritme
Tijd

Activiteit

maandag

dindag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Opstaan

Ochtend

Persoonlijke
verzorging
Ontbijt
Medicatie
Humeur
Ontlasting
Opmerkingen

Rusten
Lunch

Middag

Medicatie
Ontlasting
Tussendoortje
Humeur
Opmerkingen

Ga voor meer informatie naar www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter. Deze bron is geen vervanging voor medisch advies
en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze
bron is bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron is ontwikkeld overeenkomstig industriële en
wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke
inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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Activiteit

maandag

dindag

woensdag

donderdag
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vrijdag

zaterdag

zondag

Avondeten

Avond

Ontlasting
Persoonlijke
verzorging
Medicatie
Humeur
Opmerkingen

Avond / Nacht

Naar bed
Medicatie
Ontlasting
In slaap gevallen
Humeur
Opmerkingen

Ga voor meer informatie naar www.syndroomvanhunter.nl
Deze bron is alleen bedoeld om kennis te verschaffen over gezondheidsaspecten van het syndroom van Hunter. Deze bron is geen vervanging voor medisch advies
en mag niet worden gebruikt in plaats van het advies van een professionele zorgverlener. Neem voor advies contact op met een professionele zorgverlener. Deze
bron is bedoeld voor een internationaal publiek buiten de Verenigde Staten en is samengesteld door Takeda. Deze bron is ontwikkeld overeenkomstig industriële en
wettelijke normen om informatie te verschaffen aan het grote publiek over gezondheidsaspecten in verband met het syndroom van Hunter. Takeda doet alle mogelijke
inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De informatie in deze bron is echter niet allesomvattend.
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