Maag-, Darm-, Lever- en
Interne geneeskunde

Verpleegkundig spreekuur maag-, darmen leverziekten
voor mensen met de ziekte van Crohn of
Colitis Ulcerosa

Antonius Ziekenhuis is ondeerdeel van de Antonius Zorggroep

Verpleegkundig spreekuur MDL

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u de ziekte van Crohn of de ziekte
Colitis Ulcerosa hebt en heeft u gewezen op het verpleegkundig spreekuur
MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten). In deze folder vindt u meer informatie
over dit specialistisch verpleegkundig spreekuur.

Doel

De ontwikkeling in de zorg voor Crohn en Colitis Ulcerosa patiënten heeft
de laatste jaren niet stilgestaan. Mede daardoor kunnen we u nu meer zorg,
voorlichting en begeleiding bieden. U hebt van uw arts al wat informatie
gekregen over de ziekte en de behandeling daarvan. Patiënten en hun
familieleden hebben vaak behoefte aan meer informatie, adviezen en
begeleiding. Daarom is er in het ziekenhuis een verpleegkundig spreekuur
MDL.

De verpleegkundig consulent MDL

De verpleegkundig consulent MDL is een verpleegkundige die gespecialiseerd
is in de zorg rondom patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen.
Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling en de
consulent werkt in nauw overleg met de MDL-arts/internist.
Vragen die u hebt naar aanleiding van de informatie die u van uw arts hebt
gekregen, kan de consulent waar nodig aanvullen of verduidelijken. Ook kan
de verpleegkundig consulent u helpen met het omgaan met uw ziekte door:
• Aanvullende informatie op het gesprek met de arts over uw ziekte en de
gevolgen die deze aandoening heeft voor uw dagelijks functioneren.
• Adviezen om met de klachten die door de aandoening of de behandeling
ontstaan, om te gaan.
• Voorlichting en informatie over onderzoeken en behandelmethoden.
• Informatie over medicijngebruik en bijwerkingen.
• Voorlichting over voeding, seksualiteit, maatschappelijke en sociale 		
consequenties.
• Informatie over patiëntenverenigingen, foldermateriaal etc.
• Het inschakelen van andere hulpverleners, zoals een maatschappelijk
werker, diëtist, oogarts, seksuoloog, dermatoloog, reumatoloog, 		
fysiotherapeut, etc.
• Contact met de arts als dat nodig is.

Het verpleegkundig spreekuur MDL wordt verzorgd door verpleegkundig
consulent MDL Harma Wierda.

Afspraak maken

U kunt:
• Telefonisch een afspraak maken (voor Sneek of Emmeloord) .
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 84. Toets 1 voor Maag-, Darm- en 		
Leverziekten.
• Een afspraak maken bij de balie van polikliniek Maag-, Darm- en 		
Leverziekten en Interne geneeskunde (routenummer 12).
Kunt u niet komen op een gemaakte afspraak, wilt u dit dan zo snel mogelijk
telefonisch doorgeven?

Waar is het spreekuur?

Het verpleegkundig spreekuur is op de polikliniek Maag-, Darm- en
Leverziekten en Interne geneeskunde. U moet zich voorafgaand aan de
afspraak aanmelden bij één van de zuilen in de centrale hal, met uw
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U krijgt een ticket
waarop staat hoe laat u de afspraak hebt en 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 onderstaande websites vindt u betrouwbare informatie over uw
ziektebeeld:
• www.crohn-colitis.nl
• www.mlds.nl
• www.ccuvn.nl
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