MS centrum Hoorn
Neurologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Inleiding

Het MS-centrum Hoorn biedt mensen met multiple sclerose (afgekort MS) en
hun familie een breed pakket aan diensten, naast de controles bij de neuroloog.
Begeleiding door gespecialiseerde MS-verpleegkundige, een online dagboek met
diverse vragenlijsten, en multidisciplinaire samenwerking met één loket.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel dat bestaat uit de
hersenen en het ruggenmerg. Hierbij ontstaan er op diverse plaatsen in het centrale
zenuwstelsel ontstekingshaarden en later littekenweefsel.

MS-verpleegkundigen

Na de diagnose maakt u een afspraak met de MS-verpleegkundige. Tijdens die
afspraak krijgt u informatie over het ziektebeeld en de beschikbare behandelingen.
U kunt uw vragen stellen over de ziekte en over de gevolgen die dat met zich
meebrengt voor uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen allerlei
zaken aan bod komen, zoals de dagelijkse verzorging en het huishouden en de
vervoersmogelijkheden, maar ook het leren omgaan met de aandoening, financiën,
werk en studie. In overleg met de neuroloog kan ze u verwijzen naar andere
zorgverleners of instanties.
Eén loket
MS is een ziekte met veel klachten en symptomen, waarbij vaak specifieke
deskundigheid nodig is. Juist daarom schakelen we zorgverleners met een speciale
belangstelling en kennis van MS in en laten die zoveel mogelijk samenwerken.
Het MS-centrum streeft naar een goede samenwerking en afstemming met de
verschillende zorgverleners in en buiten het ziekenhuis, zodat we u zorg op maat
kunnen bieden. Snelle doorverwijzing naar de revalidatiearts, oogarts, en uroloog is
gegarandeerd door duidelijke onderlinge afspraken.

MS-dagboek

Via een online dagboek met diverse vragenlijsten kunt u als patiënt zelf uw
ziektebeloop bijhouden, en zich voorbereiden op de afspraken met de neuroloog of
MS-verpleegkundige.
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Wetenschappelijk onderzoek

Het MS centrum neemt deel aan diverse wetenschappelijke studies, zowel nationaal
als internationaal. Details over de mogelijkheden om daaraan deel te nemen staan
vermeld op de website.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met
ons op. U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.
Telefoonnummer doktersassistenten: 0229 257827
Telefoonnummer MS verpleegkundigen: 0229 257566
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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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