Polikliniek Reumatologie
Reumatologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Welkom op de polikliniek reumatologie van het Dijklander
Ziekenhuis!
Om u nog beter van dienst te zijn, geven wij u graag wat meer informatie over
onze polikliniek.

Afspraken

Het maken, wijzigen of afzeggen van een afspraak kan telefonisch en aan de balie.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen voor
een bepaald tijdstip. Desondanks kan het zijn dat u slechts een beperkte keuze
hebt, omdat sommige spreekuren snel vol raken.
Vervolgafspraken voor verder dan 6 weken krijgt u een maand van te voren
thuisgestuurd. Indien u echt niet kunt op voorgestelde dag of tijdstip, dan
verzoeken wij u zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen.
Wij vragen u zich altijd voorafgaand aan uw afspraak bij de arts of reumaconsulent
te melden bij de balie. Op de schermen in de wachtkamer kunt u zien hoeveel
wachttijd uw arts heeft.
Niet vergeten: neem bij een bezoek aan de poliklliniek uw verwijsbrief mee (niet
nodig wanneer deze digitaal is verzonden), uw afsprakenkaart (niet nodig wanneer u
een digitale agenda heeft) en een geldig legitimatiebewijs.

Reumatologen

De reumatologen hebben geen specifieke specialisaties. Ze diagnosticeren en
behandelen het hele spectrum van reumatologische aandoeningen.
De reumatologen hebben een samenwerking met Reade (centrum voor revalidatie
en reumatologie in Amsterdam, voorheen Jan van Breemen instituut). In Reade
wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Enkele van deze onderzoeken
worden ook hier uitgevoerd. Daarnaast zullen de reumatologen ook zelf onderzoek
in het Westfries Gasthuis opzetten. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u hieraan
wilt deelnemen.
Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continu te verbeteren en levert
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kennis op die helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor welke
patiënt. Het gaat immers niet alleen om de zorg van vandaag, maar ook om die van
de toekomst. U kunt hieraan bijdragen!

Assistenten

Er zijn naast het beantwoorden van vragen, inplannen van het spreekuur en
de vele administratieve werkzaamheden nog veel andere taken die door onze
doktersassistentes worden verricht. Dit zijn onder andere: het meten van bloeddruk
en polsslag, wegen en meten en het geven van sommige injecties.

Verpleegkundig reumaconsulent

“Reuma “is een verzamelnaam voor uiteenlopende chronische aandoeningen.
Deze aandoeningen kunnen een grillig verloop hebben en kunnen (tijdelijke)
beperkingen veroorzaken in het werk, sport en vrijetijdsbezigheden. Om de invloed
van deze aandoening op uw dagelijks leven te bespreken kunt u terecht bij de
verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg aan mensen met reumatische
aandoeningen. De verpleegkundige kunnen, in aanvulling op de reumatoloog, ook
informatie over ziekte en behandeling geven.

Wij vinden het belangrijk om u optimale zorg te verlenen en
de zorg efficient te leveren. Vanuit de Nederlandse Vereniging
voor Reumatologie (NVR) is een richtlijn opgesteld over
zogenaamd ‘DAS gestuurd’ behandelen bij reumatoide artritis.
Voor de patienten met reumatoide artritis betekent dit dat wij werken met
combinatie afspraken waarbij voor elk bezoek de ziekte-activiteit (DAS=
Disease Activity Score) wordt bepaald door de reumaconsulent. Hierdoor beschikt
de reumatoloog tijdens het consult over de meest actuele gegevens.
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Bij de patienten waarbij de reumatoïde arthritis stabiel is, worden de controle
afspraken ook door de verpleegkundig consulent gedaan, uiteraard in nauwe
samenwerking met de reumatologen.

Plotstelinge verergering van klachten en dringende vragen

Vaak kan de reumaconsulent behulpzaam zijn bij plotselinge verergering en
dringende vragen. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 - 17.00 uur en streven er naar dat u binnen 24 uur teruggebeld wordt
door de consulent. Zij kan u een advies geven en zo nodig overleggen met de
dienstdoend reumatoloog.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost WestFriesland Tel: 0229-297800

Spoedgevallen

Tijdens kantooruren (08:00 -17:00 uur) , kunt u wanneer u een medisch
spoedgeval heeft en u (telefonisch) contact wilt hebben met de reumatoloog of
reumaconsulent, bellen naar de polikliniek reumatologie.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost WestFriesland Tel: 0229-297800
In het buitenland geweest?
Bent u de afgelopen vier weken in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest
of heeft u daar een bezoek gebracht aan de afdeling spoedeisende hulp? Dan is het
belangrijk dat vóór uw bezoek aan de polikliniek te melden. In ziekenhuizen buiten
Nederland komt de MRSA bacterie veel voor. Als u per ongeluk met die bacterie
besmet bent geraakt, dan is het belangrijk dat te weten. U hoeft er niet ziek van te
zijn, maar u kunt wel drager zijn.
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Dijklander Ziekenhuis, polikliniek reumatologie
Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn
Bereikbaar op:Tel: 0229-257725 van 08:00 – 17:00 uur.
Reumatologen: Dr. M. Gerritsen, Dr. P.J.S.M. Kerstens en
Drs. R.E. Voorneman
Verpleegkundig consulenten: Miriam Zantkuyl en Lea Immen
Websites:
www.reumafonds.nl
www.stichting-bechterew.nl
www.nvle.org
www.osteoporosestichting.nl
www.aangepastsporten.info
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Notities:
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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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