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De longverpleeg-
kundige



U bent in het Maasstad Ziekenhuis onder 

behandeling van de longarts. Om u zo goed mogelijk 

te kunnen informeren, adviseren en begeleiden 

in uw ziekte werkt de longarts samen met de 

longverpleegkundige.

Wat doet de longverpleegkundige?
De longverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd 

in de zorg rondom patiënten met astma en COPD 

(chronische bronchitis en longemfyseem). Als u op 

de polikliniek komt voor een controleafspraak bij de 

longarts, kunt u op advies van de longarts worden 

doorgestuurd naar de longverpleegkundige.

U kunt ook zelf contact opnemen met de 

longverpleegkundige om een afspraak te maken.

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen 

in verband met astma en/of COPD dan kan de 

longverpleegkundige u daar ook bezoeken en na 

ontslag begeleidt de longverpleegkundige u verder 

op de polikliniek.

U wordt verzocht uw (inhalatie-) medicatie en 

voorzetkamer mee te brengen naar uw afspraak bij de 

longverpleegkundige.



De longverpleegkundige kan u advies geven over:

 − Het ziektebeeld COPD en/of astma

 − Leren omgaan met uw ziekte

 − Het omgaan met de klachten die met uw ziekte 

te maken hebben en wat te doen bij deze 

klachten

 − Medicijnen

 − Instructie en informatie geven over 

inhalatiemedicatie en eventueel aanpassen

 − Het nut van bewegen: hulp bij zoeken naar een 

fysiotherapeut, informeren over longrevalidatie 

en eventueel aanmelden longrevalidatie wanneer 

u daarvoor in aanmerking komt

 − Onze longverpleegkundigen zijn ook stop roken 

coaches en kunnen u ook helpen bij het stoppen 

met roken, zie flyer stoppen met roken

 − Voeding, met de mogelijkheid van een 

doorverwijzen naar de diëtiste

 − Patiëntenverenigingen

 − Allergieën

 − Het zoeken van een oplossing voor problemen 

waar u tegenaan loopt door uw ziekte

 − Bij aanvragen van hulpmiddelen.
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Contact
Wilt u ergens advies over of heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze 

longverpleegkundigen via

longverpleegkundigen@maasstadziekenhuis.nl

Wilt u meer informatie of een afspraak maken,

kijk dan op https://www.maasstadziekenhuis.nl of 

bel met de polikliniek Longgeneeskunde via (010) 

291 22 25.
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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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