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NB1: Dit stroomschema hoort bij de
richtlijn ‘Dysplastiche heupontwikkeling
bij kinderen onder de één jaar’. Lees altijd
de overwegingen en aanbevelingen van
de betreffende module voor nuances,
eventuele afwijkende situaties en extra
achtergrondinformatie.

Dit follow-up schema
>1 jaar valt buiten de
afbakening van deze richtlijn.
(WKO-consensus)
Initiatiefnemende vereniging

NB2: Betrek de ouders/verzorgers bij de
besluitvorming.
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