Hepatitis polikliniek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend maag-darm-leverarts heeft u verteld dat u Hepatitis
B of C heeft. Samen met u heeft hij een behandelplan afgesproken.
Binnen deze behandeling is ook een rol weggelegd voor de maagdarm-leververpleegkundige. In deze folder staat informatie over het
verpleegkundig MDL spreekuur.
Het Hepatitis B en C virus veroorzaakt een ontsteking van de lever.
Uiteindelijk kan hier kunnen littekens op de lever ontstaan. Mensen met
chronische Hepatitis B of C kunnen het virus niet kwijtraken zonder
intensieve en langdurige behandeling. De behandeling van Hepatitis is er op
gericht u te genezen. De kans op genezing is het grootst als u de
behandeling afmaakt zoals deze is voorgeschreven.
Bij de behandeling speelt u dus zelf een grote rol.
Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners willen u zo goed mogelijk
informeren en ondersteunen. De verpleegkundige die het spreekuur verzorgt,
geeft u die informatie en begeleiding. Hierdoor leert u met de beperkingen in
het dagelijks leven om te gaan en klachten zoveel mogelijk te voorkomen,
zodat u meer greep krijgt op behandeling.

Doel van het verpleegkundig MDL spreekuur
Patiënten, hun naasten en betrokken hulpverleners kunnen terecht bij een
gespecialiseerde MDL-verpleegkundige met vragen over Hepatitis B of C en
de behandeling, gericht op de genezing van Hepatitis. Ook is er ruimte voor
vragen over onderzoeken, medicatie, hulpmiddelen, werk, doorverwijzing of
het bespreken van angst en onzekerheid.
De MDL-verpleegkundigen proberen u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens
de behandeling van Hepatitis
De MDL - verpleegkundige tracht dit samen met u te bereiken door het geven
van informatie over:
uw ziekte en de bijkomende gevolgen
de behandeling met de verschillende soorten medicijnen
de mogelijke bijwerkingen
het injecteren van de medicijnen
leefregels
voeding
lichamelijke en psychosociale klachten.
Verder kan de MDL-verpleegkundige eventueel in overleg met de MDLl-arts
u doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals: diëtist,
maatschappelijk werker of klinisch psycholoog;

u adviseren over ondersteuning in de thuissituatie zoals thuiszorg en
voorzieningen in de thuissituatie.

Het spreekuur
U kunt alleen op het spreekuur terecht na doorverwijzing van uw MDL-arts.
Uw eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Als u verhinderd bent, vragen wij
u tijdig een nieuwe afspraak te maken, zodat een andere patiënt in uw plaats
kan komen. U kunt zich melden aan de balie van interne geneeskunde, waar
u naar de juiste wachtruimte wordt verwezen.
Wij adviseren u iemand mee te nemen.
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