Dyspneu spreekuur
Longziekten

Beter voor elkaar
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Dyspneu spreekuur
Het woord dyspneu betekent letterlijk “bemoeilijkte ademhaling”.
De dyspneu spreekuur is speciaal bedoeld voor mensen met klachten van
kortademigheid en/of benauwdheid waarvan de oorzaak niet bekend is.
Deze klachten kunnen zijn:
• kortademigheid of benauwdheid al dan niet bij inspanning;
• vermoeidheid;
• nachtelijk hoesten;
• vocht in de benen;
• of een combinatie van bovenstaande.
De oorzaak van de klachten zou kunnen wijzen op een mogelijk hart- of
longprobleem of een ander probleem. Het doel van de dyspneu spreekuur
is om binnen één ochtend inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten.
Om dit doel te bereiken worden de onderzoeken, om vast te stellen
waardoor uw klachten veroorzaakt worden, op één ochtend gedaan.
Hierdoor hoeft u maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Het betekent
echter wel dat u de hele ochtend een intensief programma volgt.
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Onderzoeken
Tijdens het onderzoeksprogramma van de dyspneu spreekuur worden de
volgende onderzoeken verricht:
• laboratoriumonderzoek (bloedafname);
• spirometrie (eenvoudig longfunctieonderzoek);
• echo van het hart (onderzoek met geluidsgolven);
• ECG (hartfilmpje);
• X-thorax (hart/longfoto).

Gesprekken
Het eerste gesprek vind plaats met de longverpleegkundige en/of de
hartfalenverpleegkundige, zij neemt de anamnese (ziektegeschiedenis) af
en bespreekt met u de klachten die aanwezig zijn.
Ook wordt de medicatie die u gebruikt met u doorgenomen, handig is om
de medicatie mee te nemen of een lijstje hiervan.
Na alle onderzoeken vind een gesprek plaats met zowel de cardioloog als de
longarts, als deze gesprekken hebben plaats gevonden zullen de
specialisten met elkaar overleggen waar het probleem ligt en wie de
behandeling verder gaat overnemen.
U krijgt dan van de behandelende specialist de uitslagen en mocht dit nodig
zijn verdere afspraken.
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De afspraak ziet er als volgt uit op woensdag of vrijdag:
08.00 uur	melden op de longpoli (route 48) bloedprikken bij het
laboratorium (route 68)
08.15 - 08.30 uur	gesprek met long-, of hartfalenverpleegkundige
(route 45)
09.00 uur
longfunctietest (route 48)
09.30 uur
X-Thorax (route 37)
10.00 uur
ECG en echo van het hart (route 49)
10.45 uur
gesprek met de longarts
11.00 uur
gesprek met de cardioloog
11.30 - 12.00 uur afsluitend gesprek met de uitslagen
Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs mee
(rijbewijs, paspoort, vreemdelingen-document of identiteitskaart).
Heeft u nog geen ponsplaatje dan moet u bij binnenkomst, voorafgaand aan
uw bezoek aan de polikliniek, een ponsplaatje laten maken bij de Polikliniek
Receptie.
Zijn er belangrijke wijzigingen in uw gegevens geef die dan door aan de
baliemedewerker van de Polikliniek Receptie, dan krijg u een nieuw
ponsplaatje.
Bent u de Nederlandse taal niet machtig, neem dan een volwassene mee
die voor u kan tolken.
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Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Eveline Benjert
Longverpleegkundige
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
T 010 297 58 32
Wendy Groenendijk
Longverpleegkundige
Aanwezig op dinsdag en donderdag.
T 010 297 57 63
Polikliniek Longziekten
T 010 297 53 60

www.ikazia.nl
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Montessoriweg 1
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