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Geriatrieverpleegkundige 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de 

geriatrieverpleegkundigen. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. 

Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

 

U bent door de geriater doorverwezen 

naar de geriatrieverpleegkundige. In deze 

folder leest u wat de geriatrieverpleeg-

kundige voor u kan betekenen.  

 

In Spijkenisse Medisch Centrum zijn drie 

geriatrieverpleegkundigen in dienst. Zij 

houden zelfstandig spreekuur op de 

polikliniek geriatrie.  

 Petra Versteeg 

 Petra Müller 

 Christine jacobs 

 

De geriatrieverpleegkundigen werken 

samen met de vijf geriaters:  

 Mw. S.L.J. Vrenken 

 Dhr. A.J. Arends 

 Mw. S. Chotkan 

 Mw. Z. v/d Ende 

 Mw. E. van Alphen 

 

Wat kan de geriatrieverpleegkundige 

voor u betekenen?  

U kunt bij de geriatrieverpleegkundige 

terecht voor:  

 Controles bij uw medicatiegebruik 

 Begeleiding en ondersteuning van 

patiënt en mantelzorger 

 Vragen en advies, niet alleen voor 

uzelf, maar ook voor uw naasten 

 

 

 Advies over bijvoorbeeld 

hulpmiddelen en therapieën, zoals 

ergo- of fysiotherapie 

 Voedingsadvies en zo nodig hulp bij 

contact met een diëtist 

 Advies over verschillende 

hulpverlenende organisaties en 

patiëntenverenigingen 

 

Contact  

Voor een afspraak tijdens het spreekuur 

van de geriatrieverpleegkundigen, kunt u 

bellen naar 0181 – 65 83 70.  

 

Bij niet-dringende vragen kunt u ook 

mailen naar 

geriatrieverpleegkundige@spijkenissemc.nl.  
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Noteer hieronder de vragen die u wilt 

stellen aan de verpleegkundige:  
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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. 

 

Bereikbaarheid polikliniek geriatrie 

Neemt u voor vragen, meer informatie of 

het afmelden van een afspraak contact op 

met polikliniek geriatrie via 0181-65 83 70.  

 

Raadpleeg onze website voor de actuele 

tijden. 

 

Buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen via het algemene 

telefoonnummer 0181-65 88 88. 

http://www.dezorgnota.nl/

