MS-verpleegkundige
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over uw MS-verpleegkundige. Wij
adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend
arts aan u verteld.
U bent onder controle bij de neuroloog omdat er
Multiple Sclerose (MS) bij u is vastgesteld.
De neuroloog heeft u informatie gegeven over de ziekte
MS, de eventuele behandelingen en gevolgen.
Aanvullend daarop kunt u gebruik maken van het
verpleegkundig spreekuur.

Bereikbaarheid MS-verpleegkundige
Neemt u voor vragen of meer informatie contact op met
de MS-verpleegkundige. Zij is bereikbaar op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 70 of
neurologieverpleegkundige@spijkenissemc.nl.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het
algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.

Wat is het verpleegkundig spreekuur?
Het verpleegkundig spreekuur is een ondersteuning van
uw neuroloog en een aanvulling op uw behandeling.
Tijdens het verpleegkundig spreekuur krijgt u meer
informatie, voorlichting en begeleiding.
De MS-verpleegkundige is gespecialiseerd in het
begeleiden van mensen met MS. Zij werkt nauw samen
met de neurologen en met andere hulpverleners. De
verpleegkundige luistert naar uw verhaal en kan uw
vragen beantwoorden. U kunt daarbij denken aan:
Hoe kan ik met deze ziekte omgaan?
Welke medicijnen en behandelingen zijn er?
Wat zijn de gevolgen van mijn dagelijks leven en
dat van mijn gezin en sociale contacten?
Hoe ga ik hiermee om?
Daarnaast is de MS-verpleegkundige aanspreekpunt
voor mensen die beroepsmatig met MS te maken
hebben, zoals verpleegkundigen of hulpverlenende
instanties.
Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier
inzien. U kunt ook inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw
eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of
uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt
vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.
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