Maag-, Darm-, Leverziekten
en Interne geneeskunde

Verpleegkundig spreekuur
MDL
voor mensen met de ziekte van
Crohn of colitis ulcerosa

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u de ziekte van Crohn of de ziekte
colitis ulcerosa hebt.
U hebt van uw arts informatie gekregen over de ziekte en de behandeling.
Voor aanvullende informatie, adviezen en begeleiding kunt u terecht bij de
verpleegkundig consulent MDL. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd
is in de zorg voor mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen.

De verpleegkundig consulenten MDL
De verpleegkundig consulenten MDL zijn:
• Harma Wierda.
• Marieke Osinga - de Jong.

Het verpleegkundig spreekuur

Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op uw behandeling. De
consulent werkt nauw samen met uw behandelend arts.
De consulent kan u helpen met het omgaan met uw ziekte door bijvoorbeeld:
• De informatie die de arts heeft gegeven, te verduidelijken en/of aan te
vullen.
• Informatie te geven over de behandeling en de mogelijke gevolgen 		
daarvan.
• Adviezen te geven over het omgaan met de klachten van de ziekte en/of
de behandeling.
• Informatie te geven over patiëntenverenigingen en hun activiteiten.
• Te verwijzen naar andere zorgverleners, als dat nodig is.
U kunt alles wat met uw ziekte of behandeling te maken heeft met de
consulent bespreken. Ook uw naasten kunnen bij vragen en voor advies bij de
consulent terecht. Uw persoonlijke en medische informatie wordt alleen met
uw naasten gedeeld als u daarvoor toestemming geeft.

Afspraak

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken in Sneek of in Emmeloord bij de polkliniek Interne
Geneeskunde en MDL.
• T: 0515 - 48 89 84. Toets 1 voor Maag-, Darm- en Leverziekten.
• Bij de balie (routenummer 12).
Melden
Meld u voor de afspraak aan bij de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis,
met uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U krijgt een
ticket waarop staat welk routenummer u moet volgen. Scan het ticket bij de
zuil op de polikliniek. Zo weten we dat u er bent.

Meer informatie

Op de volgende websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziekte:
• www.crohn-colitis.nl
• www.mlds.nl
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

