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Verpleegkundige
nazorgpolikliniek
brandwonden

Voor wie?
U bent voor brandwonden of een andere
huidaandoening, bijvoorbeeld Necrotiserende
Fasciitis (een infectie door een bacterie), behandeld
in het Brandwondencentrum (BWC) van het Maasstad
Ziekenhuis of elders. Het kan zijn dat u kortgeleden
uit het ziekenhuis bent ontslagen, of dat u alleen op
de polikliniek bent geweest. Het is ook mogelijk dat
het al langer geleden is dat u brandwonden hebt
opgelopen en dat u in contact bent gekomen met de
nazorgpolikliniek via bijvoorbeeld de plastisch chirurg
of één van de patiëntenverenigingen.
Waarom de nazorgpolikliniek?
Eenmaal weer thuis worden de problemen en vragen
rondom de brandwonden vaak pas echt duidelijk.
In het dagelijks leven thuis kunt u tegen praktische
problemen aanlopen, zoals wondverzorging, last met
bewegen en jeuk. U kunt ook te maken krijgen met
slaapproblemen, emotionele reacties, moeheid, een
bedrukte stemming of bijvoorbeeld schuldgevoel of
schaamte. Kinderen kunnen er tegenop zien om weer
naar school te gaan, ouders kunnen bijvoorbeeld
last houden van (over)bezorgd zijn. Op een later
tijdstip, of jaren na het ongeluk, kunnen vragen
opkomen over omgaan met littekens, of met angstof depressieve klachten.

Wat doet de nazorgverpleegkundige?
Met vragen en problemen kunt u terecht bij de
nazorgverpleegkundige. Zij kan voorlichting en advies
geven en u ondersteunen bij het vinden van een
oplossing. Als het om problemen gaat die buiten het
bereik van de nazorgverpleegkundige liggen, dan
doet zij een beroep op andere deskundigen van het
BWC of adviseert over passende hulpverlenende
instanties.
Ook als u niet direct een probleem ervaart of
een vraag heeft, is het toch de moeite waard een
bezoek aan de nazorgpolikliniek te brengen. De
nazorgverpleegkundige kan door het geven van
voorlichting en praktische tips wellicht iets voor u
betekenen.
De nazorgpolikliniek is ook bestemd voor de partner
en andere gezinsleden of directe naasten. Ook zij
kunnen voor vragen komen te staan.
Samenwerking met andere deskundigen
De nazorgverpleegkundige werkt nauw samen
met de chirurg, de verpleegkundigen van de
dagbehandeling, de huidtherapeut en de
revalidatiearts en heeft (regelmatig) overleg met het
psychosociale team: de pedagogische hulpverlener,
de orthopedagoog, de psycholoog, medisch
maatschappelijk werk en de geestelijk verzorger.
Als het nodig is, kan de nazorgverpleegkundige u
doorverwijzen naar één van deze deskundigen.
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Aanmelding en overleg
Direct na een opname op het BWC kunt u een
afspraak maken bij de nazorgverpleegkundige.
Meestal hebt u op de afdeling al kennis met haar
gemaakt.
Voor aanmelding op een later tijdstip, of voor
aanmelding van buitenaf, kunt u telefonisch
of per e-mail contact opnemen met de
nazorgverpleegkundige. Ook voor overleg en
vragen kunt u telefonisch of per e-mail bij haar
terecht.
Contactgegevens nazorgverpleegkundigen
−− Mevrouw J. van de Steenoven (Anneke)
−− Mevrouw M. Kolstein-Moerland (Maaike)
De verpleegkundige nazorgpolikliniek vindt plaats
op de polikliniek Orthopedie, dit is in het Maasstad
Ziekenhuis op de begane grond in bouwdeel H.
In de centrale gang volgt u de borden polikliniek
Orthopedie.
T (010) 291 37 15
E bwcnazorg@maasstadziekenhuis.nl
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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.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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