Onderzoek naar
vermoeidheid
Op de polikliniek Interne geneeskunde

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

Inleiding
U bent door uw huisarts verwezen voor vermoeidheidklachten. U
komt daarom binnenkort op de polikliniek Interne Geneeskunde. In
deze folder leest u meer over deze afspraak.

Voorbereiding
U heeft drie weken na de verwijzing door uw huisarts een afspraak
met de verpleegkundige. Drie weken daarna heeft u een afspraak bij
de internist. Deze afspraken staan op uw afspraakbevestiging.
Ter voorbereiding op uw afspraak bij de verpleegkundige, vult u de
vermoeidheidsvragenlijst in. U stuurt deze uiterlijk één week uw
afspraak weer terug. Dit kan met de bijgevoegde antwoordenvelop
(geen postzegel nodig).
Als de ingevulde vragenlijst niet op tijd in ons bezit is, wordt uw
afspraak verzet.

Afspraak bij de verpleegkundige
De verpleegkundige bekijkt voor uw afspraak uw ingevulde
vragenlijst. Tijdens uw afspraak bespreekt zij uw klachten en stelt
vragen. Met deze informatie wordt er een aanvraag voor
bloedafname gemaakt. Aansluitend aan uw afspraak laat u bloed
prikken bij de bloedafname.

Afspraak bij de internist
Een aantal weken na uw afspraak bij de verpleegkundige heeft u
een afspraak bij de internist. De internist stelt eventueel aanvullende
vragen. Soms wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Ook worden uw
bloeduitslagen besproken. Als er in het bloed afwijkingen te zien
zijn, bespreekt de internist een behandelplan met u.

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 onze website: www.asz.nl
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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