Reumatologie

Reumatologie Sneek/Emmeloord

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

U komt onder behandeling van de reumatoloog. In deze folder staat
informatie over de polikliniek Reumatologie
Uw huisarts of de specialist die u verwijst, stuurt een aanvraag in via het
zogenaamde “Zorgdomein”. De reumatoloog beoordeelt hoe urgent
(dringend) de aanvraag is en welke onderzoeken nodig zijn voordat u naar
de polikliniek kunt. Afhankelijk van de urgentie kan de afspraak op kortere of
langere termijn zijn. U wordt vriendelijk verzocht de onderzoeken die nodig
zijn ook zo snel mogelijk te laten doen zodat de uitslagen al bekend zijn vóór
uw eerste afspraak bij de reumatoloog.
Als er meer onderzoeken nodig zijn, wordt er meteen een afspraak met u
gemaakt om de uitslagen van deze onderzoeken met u te bespreken. Dit kan
ook telefonisch gebeuren.

Algemeen

Persoonlijke gegevens
Er wordt gewerkt met stickers waarop uw persoonlijke gegevens geprint zijn.
Als u deze niet hebt, moet u die laten maken. Als de gegevens niet meer
kloppen, moet u deze laten veranderen.
Bloedprikken en röntgenfoto’s maken
U kunt direct dezelfde dag ná uw bezoek aan de polikliniek bloed laten
prikken. Voor het maken van röntgenfoto’s is een afspraak nodig die door het
secretariaat van de polikliniek Reumatologie voor u gemaakt wordt.

De (poli)kliniek

Onderzoek en behandeling van reumatische ziekten gebeurt bijna altijd op
de polikliniek. Daarnaast zijn er behandelingen met medicijnen in een infuus.
Deze worden op de afdeling Dagbehandeling gedaan. Soms kan het zijn dat u
moet worden opgenomen.
Voor de polikliniek Reumatologie in Sneek volgt u route 96 en meldt u zich
bij de ontvangstbalie. U wordt vriendelijk verzocht niet al te vroeg in de
wachtruimte van de polikliniek te gaan zitten. Als u te vroeg bent, kunt
u wachten in de centrale hal of het Roefke tot u bijna aan de beurt bent.
Voor de polikliniek Reumatologie in Emmeloord kunt u bij de centrale
ontvangstbalie informeren waar u moet zijn.
We doen er alles aan om de wachttijd te beperken. Onverwachte of acute
situaties kunnen de wachttijd onbedoeld verlengen. Als de wachttijd langer is
dan een half uur, kunt u informeren bij de assistente aan de ontvangstbalie.

De kliniek

De afdeling Dagbehandeling is C1 en bevindt zich op de eerste etage.
Alle behandelingen die daar gegeven worden, gaan volgens vastgelegde
protocollen. Als u in het ziekenhuis opgenomen moet worden, gebeurt dit
meestal op afdeling AB0 of A1. De reumatoloog loopt regelmatig visite en
bespreekt met u de voortgang tijdens de opname.

Wie werken er op de (poli)kliniek Reumatologie
Reumatologen:
Dr. E.N. Griep en
Mevr. J.R.M. Griep-Wentink
Mevr. D.E.M. Sijpkens
Zij werken in Sneek én Emmeloord.

Verpleegkundig ReumaConsulent (VRC):
Mirjam Dudok, Anneke Jonker en Esther de Groot.
Zij werken in Sneek en Emmeloord.
De VRC is een gespecialiseerde verpleegkundige die onder toezicht van de
reumatologen spreekuur houdt en de reumatologen assisteert bij het
verlenen van zorg. U kunt bij één van hen terecht voor informatie over uw
ziektebeeld of bijv. voorzieningen. Meer informatie kunt u lezen in de folder
over de VCR.
Medisch secretaresses/assistentes:
Deze assisteren de reumatologen en de VRC’s. Zij verzorgen de administratie
en maken voor u de afspraken die nodig zijn.
Als u een afspraak niet kunt nakomen, moet u (tijdig) bij hen de afspraak
afzeggen en een nieuwe afspraak maken. Als u zonder afmelding niet
op een afspraak verschijnt, wordt u gebeld en wordt er een nieuwe afspraak
gemaakt. Gebeurt dit een tweede keer dan wordt de behandeling in principe
als beëindigd beschouwd en wordt uw huisarts daarvan op de hoogte gesteld.
De secretaresses in Sneek zijn gespecialiseerd in Reumatologie en kunnen
daarom specifieke vragen over uw ziekte beantwoorden, als dat nodig is in
overleg met de reumatologen of VRC’s.
In Emmeloord werkt algemeen personeel voor alle specialisten. Hier kunt u
alleen terecht voor administratieve vragen over uw afspraken.

Bereikbaarheid

U kunt voor het wijzigen van een afspraak bellen met het secretariaat van de
polikliniek Reumatologie op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 93.
• U kunt vragen over uw ziekte of medicijnen alléén stellen tijdens de
controle afspraak.
• AIs er toch tussentijds contact over uw ziekte nodig is, kunt u het 		
secretariaat bellen voor het plannen van een afspraak bij de VRC.
• Ook bestaat de mogelijkheid om uw vraag te mailen:
polireumatologie@antonius-sneek.nl
• Ook kunt u voor vragen over medicijnen of overleg met de VRC bellen op
dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 83 89. De telefoon zal dan beantwoord 		
worden door de VRC.
Herhaalrecepten, aanvragen van hulpmiddelen en
machtigingen/verwijzingen kunt u tijdens uw afspraak vragen. Als u niet op
korte termijn een afspraak hebt, moet u zich wenden tot uw huisarts voor
een herhaalrecept.
Kunt u ons niet bereiken dan kunt u altijd terugvallen op uw huisarts. Deze
kan bij spoed direct contact met de reumatoloog opnemen.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen
met de polikliniek Reumatologie.
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