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Verpleegkundig 
reumaconsulent



De reumatoloog kan u verwijzen naar een 

reumaconsulent voor extra uitleg en informatie over 

de gestelde diagnose en behandeling.

Het spreekuur
De reumaconsulent is een gespecialiseerd 

verpleegkundige met een eigen verpleegkundig 

spreekuur. Het spreekuur is een aanvulling op uw 

behandeling bij de reumatoloog. In dit spreekuur:

 − kan zij hulp bieden bij het zoeken van 

oplossingen voor problemen ten gevolge van uw 

ziekte;

 − voert zij verpleegkundige taken uit;

 − biedt zij ondersteuning en begeleiding aan 

patiënten met een reumatische aandoening en 

hun naasten;

 − werkt samen met uw reumatoloog en andere 

zorgverleners.

 − heeft zij contacten met verschillende organisaties 

buiten het ziekenhuis zoals thuiszorg, gemeente 

en patiëntenorganisaties.

Samen met de reumaconsulent kunt u kijken naar 

wat u wel kan, in plaats van naar wat u niet kan. En 

wat past bij uw persoonlijke behoeften. Zij laat hierbij 

de regie bij uzelf en helpt u beslissingen te nemen. 

De reumaconsulent kan u helpen om op een rijtje te 

zetten wat voor u belangrijk is en hoe u dit vorm kunt 

geven.



Onderwerpen
U kunt bij de reumaconsulent 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, de 

reumatoloog blijft echter verantwoordelijk voor 

uw behandeling.

 − Vragen over inname en (bij)werking van de 

medicatie, opvlamming van de aandoening en 

andere vragen. Zij overlegt zo nodig met een 

aanwezige reumatoloog.

 − Werk gerelateerde vragen.
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Afspraak maken
U kunt eventueel in overleg met uw behandelaar 

een afspraak maken voor het verpleegkundig 

spreekuur via (010) 291 22 05.

Heeft u een korte vraag dan kunt u bellen naar het 

telefonische spreekuur van maandag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 12.00 uur via (010) 291 22 05.

U kunt uw vraag ook stellen via het zorgportaal 

‘Mijn Maasstad Ziekenhuis’ via onze website.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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