Informatie

MDL-verpleegkundige
Inleiding
U bent bij de Maag-, Darm- en Leverarts (MDL-arts) onder behandeling. De arts
heeft het nodige verteld over uw ziekte, maar de ervaring leert dat u toch nog
veel vragen heeft die verband houden met uw ziekte. Met deze vragen kunt u
terecht bij de MDL-verpleegkundige.
Spreekuur MDL-verpleegkundige
De behandeling en/of leefregels bij maag-, darm- en leverproblemen zijn soms
ingrijpend. Op het spreekuur van de MDL-verpleegkundige kunt u terecht met
alle vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte. Deze kunnen
gaan over het ziektebeeld, dieet, medicatie en onderzoeken.
De MDL-verpleegkundige:
● probeert u te ondersteunen door het geven van informatie, begeleiding,
advies en praktische tips.
● Heeft meer tijd om uw vragen te beantwoorden.
● zoekt samen met u naar oplossingen voor de problemen waar u tegenaan
loopt.
● Verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een
diëtist, de huisarts of maatschappelijk werk.
Uw partner of familielid is ook welkom op het spreekuur met vragen en/of
problemen over uw ziekte of behandeling.
Tips ter voorbereiding op uw afspraak
● Breng uw partner of een familielid mee, als u dit prettig vindt.
● Neem uw volledig (door de arts of apotheek) ingevulde medicijnkaart mee.
● Denk van tevoren na over de vragen die u hebt en de problemen die u
ervaart. Schrijf ze eventueel op.
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Bereikbaarheid
De MDL-verpleegkundige is te bereiken via de polikliniek van de internisten
choefnagels@elkerliek.nl.

of per e-mail:

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek van de
internisten, telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Internisten
locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19
locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

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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