Informatie

Reumaverpleegkundige
Inleiding
Een reumaverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft
gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een reumatische
aandoening.
Voor wie?
De reumaverpleegkundige is er in principe voor alle patiënten van de
reumatoloog. Voor een eerste gesprek met de reumaverpleegkundige wordt u
doorverwezen door uw reumatoloog. U kunt echter ook zelf aan uw
reumatoloog om een verwijzing vragen.
Reumaverpleegkundige
Wat kan de verpleegkundige voor u doen?
De reumaverpleegkundige:
● geeft informatie, advies en uitleg over uw reumatische aandoening.
● geeft instructies over medicijnen die u moet (gaan) gebruiken of die u zelf
toedient, bijvoorbeeld via een injectie.
● biedt een luisterend oor voor alle problemen die de ziekte met zich mee
brengt. Wie last krijgt van reuma heeft immers niet alleen met lichamelijk
klachten te maken. Er verandert vaak veel voor een reumapatiënt en
zijn/haar omgeving. Daarbij kan steun en advies heel welkom zijn.
● zoekt samen met u de weg naar een mogelijke oplossing of wijst u de weg
naar instanties of andere hulpverleners.
Kortom: u kunt terecht met de meest uiteenlopende vragen over alles wat met
reuma te maken heeft. Ook uw partner is welkom.
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Bereikbaarheid reumaverpleegkundige
Een afspraak met de reumaverpleegkundige maakt u via de polikliniek Reumatologie in Helmond,
telefoonnummer 0492 – 59 59 63.
Informatie
U kunt diverse brochures downloaden over reuma en het omgaan met klachten op de website van het
Reumafonds www.reumafonds.nl.
Tot slot
Heeft u vragen, neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Polikliniek Reumatologen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 24
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 63
E: polireumahelmond@elkerliek.nl

