Verpleegkundig
reumaconsulent
Reumatologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Verpleegkundig reumaconsulent (VRC)
De verpleegkundig reumaconsulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd
is in reumatologie. Zij voert verpleegkundige taken uit en biedt in haar
spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een reumatische
aandoening en hun naasten. De VRC werkt onder supervisie van een
reumatoloog en heeft regelmatig overleg met hem.
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Het verpleegkundig spreekuur is een onderdeel van de poli Reumatologie.
Het is een aanvulling op de behandeling van de reumatoloog. De
reumaverpleegkundige ondersteunt u bij de behandeling van uw aandoening
en hoe u er mee om kunt gaan. U kunt bij haar terecht voor:
Begeleiding bij uw chronische aandoening
Uitleg en informatie over uw aandoening, klachten/beperkingen en eventuele
behandelingen
Voorlichting en instructie over medicijngebruik
Advies over omgaan met klachten en beperkingen door uw aandoening en/of
behandeling
Begeleiding en ondersteuning bij eventuele sociale gevolgen van de
aandoening
Doorverwijzing naar andere hulpverleners, in overleg met u en de reumatoloog
Controle tijdens de behandeling, soms in combinatie met de reumatoloog, soms
in plaats van de reumatoloog. De reumatoloog blijft verantwoordelijk voor uw
behandeling.
De verpleegkundig reumaconsulent is uw aanspreekpunt bij uw vragen over
inname en (bij)werking van de medicatie, opvlamming van de aandoening en
andere vragen. Zij overlegt zo nodig met een reumatoloog.

Het spreekuur

Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Reumatologie
(poli 82) Het spreekuur vindt plaats op werkdagen.
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Afspraak maken

De poli-assistente maakt voor u een afspraak.
Wilt u zelf een afspraak maken dan kan dit ook via de poli-assistente van poli
Reumatologie.

Verhinderd

Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van
te voren telefonisch doorgeven aan de poli-assistente van poli Reumatologie. U
kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij polikliniek Reumatologie.
De verpleegkundig reumaconsulent brengt de situatie rondom uw aandoening,
klachten en/of beperkingen in kaart. Zonodig overlegt zij met een reumatoloog.

Vragen

Heeft u vragen of is er een opvlamming van uw aandoening, dan kunt u contact
opnemen met de verpleegkundig reumaconsulent. Zij is telefonisch bereikbaar
op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.
U kunt uw vragen ook via de mail stellen. De verpleegkundig reumaconsulent
neemt dan telefonisch contact met u op.

Acute vragen/problemen buiten kantoortijden

Voor acute vragen en/of problemen over uw reumatische aandoening of (bij)
werking van medicatie in de avonduren of tijdens het weekend, kunt u terecht
bij Huisartsenpost Westfriesland. (tel.nr hieronder) ). De dienstdoende huisarts
kan besluiten contact op te nemen met de dienstdoende reumatoloog of
u door te verwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH) van het Dijklander
Ziekenhuis. Ook op de SEH kan de arts besluiten contact op te nemen met de
dienstdoende reumatoloog voor overleg.
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Verpleegkundig reumaconsulenten
Lea Immen
Miriam Zantkuyl

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen nummer Dijklander Ziekenhuis
0229 257 257
Polikliniek Reumatologie		
Huisartsenpost Westfriesland

0229 257 725
0229 297 800

Mailadres polikliniek Reumatologie:
wdp-reumatologie@westfriesgasthuis.nl

Websites

www.dijklander.nl
www.reumafonds.nl
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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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