Parkinson- en
MS verpleegkundigen
Neurologie

Beter voor elkaar

Parkinson- en MS verpleegkundigen
Op de polikliniek Neurologie werkt een Parkinson verpleegkundige en een
MS verpleegkundige. Zij zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in
chronisch neurologische aandoeningen. Zij weten met name veel over de
ziekte van Parkinson, Parkinsonismen en Multiple Sclerose.
De verpleegkundigen houden allebei een zelfstandig spreekuur op de
polikliniek Neurologie, voor patiënten met de genoemde aandoeningen. De
afspraak met de verpleegkundige duurt ongeveer 45 minuten en is een
aanvulling op de behandeling door de neuroloog. De verpleegkundige werkt
nauw samen met de neurologen en kan, als het nodig is, direct met
hen overleggen.
De verpleegkundige geeft voorlichting en advies aan patiënten en
familieleden. Daarnaast biedt zij begeleiding en ondersteuning.
Zij kijkt samen met u naar mogelijke vragen of problemen die nu of in de
toekomst naar voren kunnen komen. Zij geeft adviezen over geschikte
hulpmiddelen, therapeuten (zoals fysiotherapie of logopedie), revalidatie of
hulpverlenende instanties (thuiszorg).
Als u bent opgenomen in ons ziekenhuis is het mogelijk dat de Parkinson/
MS verpleegkundige bij u langs komt. Als u dit wilt kunt u dat aangeven bij
de verpleegkundige van de afdeling.
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Aanwezigheid en bereikbaarheid van de verpleegkundigen
Parkinson/MS verpleegkundige
Nathalie Koenen - Bornet
E-mail adres: msenparkinsonvpk@ikazia.nl
T 010 297 50 29
Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. U kunt haar op deze dagen bellen
van 8.15 tot 9.15 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.
MS Verpleegkundige
Wilma Koffijberg-Rozeboom
E-mail adres: msenparkinsonvpk@ikazia.nl
T 010 297 50 29
Zij is aanwezig op maandag en woensdag. U kunt haar op deze dagen
bellen van 8.15 tot 9.15 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.

Polikliniek Neurologie, 1e etage, route 42
T 010 297 53 70
www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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