Verpleegkundig consulent
MS

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn verpleegkundig consulenten MS
(Multiple Sclerose) werkzaam. Zij werkt nauw samen met de
neurologen bij het geven van voorlichting aan en het begeleiden van
mensen met Multipele Sclerose.
De neuroloog heeft u aangeraden om een bezoek te brengen aan de
verpleegkundig consulent MS.
Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek neurologie in
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en in de buitenpoli in Veenendaal. Wanneer
u wordt verwacht op de locatie in Ede, dan kunt u zich bij aankomst in het
ziekenhuis aanmelden bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Daarna kunt u
plaatsnemen in de wachtkamer.
Wat u kunt verwachten
De verpleegkundige kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte. U
kunt bij haar terecht voor:
Begeleiding wanneer u de diagnose MS van de neuroloog gekregen
heeft.
Informatie over de ziekte, uw klachten en de behandeling, als aanvulling
op de voorlichting die door de neuroloog gegeven is.
Informatie over de praktische gevolgen van MS zoals het gebruik van
medicijnen, mobiliteit, voeding en lichamelijke verzorging.
Informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van MS. U kunt
daarbij denken aan de gevolgen voor werk, het aangaan en onderhouden
van sociale contacten en vakanties.
Informatie over vergoedingen, regelingen en het aanvragen van
hulpmiddelen.
Wanneer u terecht kunt
Voor het eerste bezoek aan de verpleegkundig consulent krijgt u een
verwijzing van de neuroloog. Een vervolgafspraak wordt in de meeste
gevallen gemaakt door de verpeegkundig consulent.

Bereikbaarheid
Spreekuur op afspraak:
Locatie Ede

maandag
woensdag
donderdag
Locatie Veenendaal donderdag

9.00 - 13.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
9.00 - 13.00 uur

Telefonisch spreekuur:
maandag
woensdag
donderdag

9.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur
9.00 - 10.00 uur

(0318) 43 50 08
(0318) 43 50 08
(0318) 43 32 32

Mailadres: msconsulenten@zgv.nl
Afspraak maken kan via: (0318) 43 43 45
Bij dringende MS klachten in de avond en nacht kunt u contact opnemen met
de huisartsenpost (17.00 – 08.00 uur) via (0318) 200 800.
Websites
www.nationaalmsfonds.nl
www.msweb.nl/
www.msvereniging.nl/
www.ms-anders.nl/
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