Informatie

1-2 LONGZORG
Deurne
Inleiding
U heeft net gehoord van uw longarts dat u terugverwezen wordt naar uw
huisarts. De huisartsen in Deurne en de longartsen van het Elkerliek ziekenhuis
werken op een nieuwe manier samen in de zorg voor patiënten met een
chronische longaandoening.
Deze nieuwe samenwerking heet: 1- 2 LONGZORG
Hieronder leest u iets meer over de achtergrond van 1-2 LONGZORG.
1-2 LONGZORG
Als longartsen proberen we in samenwerking met huisartsen de zorg steeds
beter aan te laten sluiten op de behoefte van de patiënt.
Samen met een aantal huisartsen in Deurne hebben we daarom het project 12 LONGZORG opgezet. We weten dat bij longpatiënten, bij wie sprake is van
een stabiele situatie, een jaarlijkse controle van de longfunctie (blaastest) en
controle door de huisarts of de praktijkondersteuner meestal voldoende is.
De longarts zal dan deze longfunctie beoordelen en adviezen met betrekking
tot verder onderzoek of andere behandeling aan de huisarts doorgeven.
Hierdoor hoeft de patiënt niet meer steeds bij de longarts op de polikliniek te
komen.
Zo komt er tijd vrij waardoor mensen bij wie sprake is van een verergering van
de klachten sneller door de longarts gezien kunnen worden.
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Hiervoor wordt een speciaal spoedspreekuur bij de longartsen georganiseerd. Voor patiënten in het
programma 1-2 LONGZORG is de huisarts de hoofdbehandelaar.
U dient, enige tijd voordat uw medicijnen op zijn of wanneer u meer klachten van uw luchtwegen krijgt, een
afspraak te maken bij uw huisarts. Hij of zij is op de hoogte van de terugverwijzing.
Verwijzing naar de longarts
Indien de longaandoening, ondanks de behandeling toch ernstiger wordt, dan worden patiënten uit het
programma 1-2 LONGZORG doorverwezen naar de longarts waarna deze de controle overneemt.
Wie werken samen
In het 1-2 LONGZORG werken onderstaande longartsen samen met huisartsen uit Deurne. Zij worden
ondersteund door Zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuners Zuidoost-Brabant).
Longartsen
mw. G. Clappers – Gielen
R.F.J. Dambacher
mw. dr. W.Y. Lam - Wong
dr. W.R. Pieters
P.L.J. van Valenberg
Samenwerkende Huisartsen Deurne
M.P. de Bakker
C.P.de Bie
L.J. Doensen
V.M. van Dongen
C.A. de Kock
P.A.W.M. Leijte
M. van Montfort
U.L. Schultz
J.C.M. van Straaten (Liessel)
H.R.M. van Straaten - Scholte (Liessel)

Telefoonnummers en adressen

Voor het telefoonnummer van uw behandelend huisarts zie de
telefoongids.

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 Longartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 13
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 53

