Gespecialiseerd longverpleegkundigen

voor patiënten met een chronische longaandoening en hun familie
Poli Longziekten

Locatie Purmerend/Volendam

Het Zorgaanbod

Uw behandelend specialist werkt samen met gespecialiseerd longverpleegkundigen. Zij houden zich specifiek bezig met de zorg voor mensen met een
chronische longaandoening, zoals astma en COPD.
U kunt bij ze terecht voor:
• Aanvullende informatie over onder andere de aandoening, de behandeling, de
begeleidingmogelijkheden en het gebruik van uw medicatie.
• Advies voor uw dagelijks functioneren als u bijvoorbeeld last heeft van
benauwdheid, vermoeidheid, ongewenst gewichtsverlies, overgewicht of
conditievermindering.
• Emotionele ondersteuning en advies voor u en uw familie bij het (leren) omgaan
met de chronische longaandoening, waarbij we proberen de beperkingen te
minimaliseren en de mogelijkheden optimaal te benutten.
• Advies en verwijzing bij het stoppen met roken.
• Folders over verschillende onderwerpen betrekking hebbend op chronische
longaandoeningen.
• Informatie over patiëntenverenigingen.
• Informeren over de zorgmogelijkheden in de regio en hoe deze aan te vragen.
• Begeleiding van de Longrevalidatie en de Zuurstoftherapie thuis.
Doordat de gespecialiseerd longverpleegkundige nauw samenwerkt met de longarts is zij een aanvulling op de behandeling van de longarts. Dit kan er toe leiden
dat u de longarts en de gespecialiseerd longverpleegkundige afwisselend bezoekt
of dat u de longarts minder frequent hoeft te bezoeken.

Afspraken

Uw behandelend longarts verwijst u naar de gespecialiseerd longverpleegkundige
door. Zolang u bij de longarts onder behandeling bent, kunt u altijd terecht. Voor
elke eerste afspraak met een gespecialiseerd verpleegkundige wordt een uur gereserveerd, voor de vervolgafspraken een half uur. Afspraken kunnen worden
gemaakt via polikliniek Longziekten, telefoonnummer (0299) 457 147.
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De Teamleden

Nelleke ten Have
Gespecialiseerd verpleegkundige Astma/COPD
Telefoon: (0299) 457 427
Email: nhave@wlz.nl
Dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur
Poli 20, polikliniek Longziekten
Irma Hendriks
Gespecialiseerd verpleegkundige Astma/COPD
Telefoon: (0299) 457 477
Email: IHendriks@wlz.nl
Woendag en donderdag: 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur
Poli 20, polikliniek Longziekten
Multidisciplinaire samenwerking
Astma en COPD zijn aandoeningen waarbij zich veel problemen kunnen voordoen.
Soms is het niet mogelijk dat wij als gespecialiseerd longverpleegkundige deze
problemen alleen oplossen. Samenwerking met andere disciplines om uw aandoening en klachtenpatroon zo goed mogelijk onder controle te krijgen is soms
noodzakelijk. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden. We kunnen u verwijzen naar een andere discipline in het ziekenhuis, zoals de diëtist, fysiotherapeut,
ergotherapeut, medisch psycholoog en maatschappelijk werk.
Voor problemen in de thuissituatie kunnen we verwijzen naar de gespecialiseerd
longverpleegkundige van de thuiszorg.
Longrevalidatieprogramma
Als u onder behandeling bent van de longartsen binnen het Dijklander
Ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een multidisciplinair
longrevalidatieprogramma. In groepsverband wordt 12 weken lang 3 keer per week
gewerkt aan het opbouwen van uw conditie en het aanleren van vaardigheden om
uw mogelijkheden optimaal te benutten. Tijdens de consulten bij uw longarts of
gespecialiseerd verpleegkundige kunt u bespreekbaar maken of dit programma een
goede en zinvolle aanvulling is op uw behandeling.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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