Verpleegkundig
spreekuur
Voor patiënten met
schildklieraandoeningen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak voor het spreekuur met de endocrinologieverpleegkundige gekregen. In deze folder leest u meer over uw
afspraak bij deze verpleegkundige.

Verpleegkundig spreekuur
Bij de behandeling van mensen met een schildklieraandoening
werkt de internist samen met de endocrinologie-verpleegkundige.
U wordt naar haar verwezen via de huisarts, internist of andere
medisch specialist.
Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in uw aandoening. Zij
geeft u informatie en kan uw vragen beantwoorden over:
 Uw schildklieraandoening.
 De onderzoeken.
 De behandeling.
 Uw medicijngebruik.
Het eerste gesprek
Als u net gehoord heeft dat u mogelijk een schildklieraandoening
heeft, kan dit veel vragen oproepen. De verpleegkundige zal deze
zoveel mogelijk voor u beantwoorden. Aan de hand van uw klachten
en uw bloeduitslagen wordt de verdere behandeling met u
besproken. Zo nodig worden er verdere onderzoeken afgesproken.
Dit gesprek duurt 45 minuten.
Na het gesprek krijgt u schriftelijke informatie mee over uw
schildklieraandoening, zodat u deze thuis nog eens rustig na kunt
lezen.
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Het tweede gesprek
Tijdens het tweede polikliniekbezoek heeft u een afspraak met uw
behandelend arts. In dit gesprek worden de uitslagen van de
verdere onderzoek(en) met u besproken.
Dit gesprek duurt 10- 20 minuten.
Verdere afspraken
De andere afspraken zijn meestal bij de schildklierverpleegkundige.
Telkens wordt besproken hoe het met u gaat en wat de uitslagen
van het bloedonderzoek zijn. Zo nodig wordt de dosering van uw
medicijnen aangepast.
Alle patiënten die op het verpleegkundig spreekuur komen of een
telefonisch consult hebben, worden voorbesproken met de internist.
De internist blijft verantwoordelijk voor de afspraken over uw
behandeling en uw medicijnen.
Minimaal één keer per jaar komt u terug bij de internist.
Als uw schildklierfunctie weer goed is ingesteld, wordt u weer
verwezen naar de huisarts. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Het telefonisch consult
Het is niet altijd nodig om naar de polikliniek te komen. Er is ook een
mogelijkheid voor een telefonisch consult. Tijdens het telefonisch
consult bespreekt de verpleegkundige hoe het met u gaat en zullen
de bloeduitslagen besproken worden. Naar aanleiding van uw
klachten en de bloeduitslagen kan de behandeling aangepast
worden.
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Behandelteam
Mw. dr. S.C.C. Hartong, internist-vasculair geneeskundige
Mw. dr. R.M. Kiewiet-Kemper, internist-endocrinoloog
Dhr. R.J.M. van Leendert, internist
Mw. E.T. Massolt, internist-endocrinoloog
Dhr. J.A.A. Meijer, internist- endocrinoloog
Mw. dr. M.W.C.J. Schoofs, internist-endocrinoloog
Dhr. E.J.H. van de Weijgert, internist
Mw. S. van de Klundert, endocrinologieverpleegkundige
Mw. M.A. van Wijngaarden-Verhelst, endocrinologieverpleegkundige

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel die dan
gerust tijdens uw afspraak of bel van maandag t/m vrijdag tussen
08.00-16.30 uur naar de polikliniek Interne Geneeskunde, tel. (078)
654 64 64. We plannen dan een afspraak bij de verpleegkundige
voor u in en zij belt u dan terug.
Meer informatie
Meer informatie over onder andere endocrinologie(stofwisseling)
kunt u vinden op de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis
www.asz.nl
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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