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Welkom
U bent verwezen naar de polikliniek Reumatologie. In deze folder 
informeren wij u over de gang van zaken op deze polikliniek.
De polikliniek Reumatologie is een triage polikliniek voor volwassenen van 
18 jaar en ouder. Dit betekent dat wij uw klachten onderzoeken en 
vaststellen wat de oorzaak is.
Het Ikazia heeft geen eigen reumatologen in dienst en heeft een 
samenwerkingsverband met het Maasstad Ziekenhuis. Na uw diagnose zal 
de verdere behandeling in het Maasstad Ziekenhuis plaatsvinden.

Wat neem ik mee?
Voordat u een afspraak kunt maken op de polikliniek heeft een verwijsbrief 
van de huisarts nodig. Dit is vastgesteld op basis van de landelijke wet- en 
regelgeving. Zonder deze verwijsbrief kunt u geen afspraak maken omdat 
uw behandeling dan niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In dat 
geval ontvangt u de rekening van het ziekenhuis thuis.
Als u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een afspraakbevestiging en 
een vragenformulier.
Bent u in het bezit van een ponskaart van ons ziekenhuis? Dan kunt u zich 
melden bij de balie op de polikliniek (route 45). Heeft u nog geen 
ponskaart? Meldt u zich dan bij de afsprakenzuil in de centrale hal van ons 
ziekenhuis. Hier krijgt u een nummer en wordt u zo spoedig mogelijk 
geholpen om u te registreren in ons ziekenhuis.

Op de polikliniek
Hier meldt u zich bij de balie. De doktersassistente controleert uw gegevens, 
neemt uw afsprakenkaart, verwijsbrief en het ingevulde vragenformulier in 
ontvangst. De assistente verwerkt uw gegevens en roept u vervolgens voor 
een bloeddrukmeting. Houdt er rekening mee dat de assistente u ook kan 
vragen of u zich kunt legitimeren. Vergeet daarom niet een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen. Dit kan zijn een paspoort, een rijbewijs of 
een identiteitskaart.
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Bij het eerste bezoek heeft u een gesprek met de arts. Tijdens dit gesprek 
vraagt de arts u om uw klachten te omschrijven en stelt aanvullende 
vragen. Aansluitend aan het gesprek is het mogelijk dat er een lichamelijk 
onderzoek plaatsvindt. Naar aanleiding van het gesprek en eventueel 
lichamelijk onderzoek besluit de arts welke extra onderzoeken of 
behandelingen nodig zijn. Het eerste bezoek duurt, inclusief aanvullende 
onderzoeken ongeveer één tot anderhalf uur.
Als een vervolg afspraak nodig is wordt deze meteen na uw eerste gesprek 
door de doktersassistente met u gemaakt. Tijdens deze vervolgafspraak 
bespreekt de arts de uitslagen van de extra onderzoeken en de verdere 
behandeling met u. Komt er uit de extra onderzoeken naar voren dat er 
geen reumatologische afwijkingen zijn dan wordt u terug verwezen naar de 
huisarts of naar een anders specialisme in het ziekenhuis. Komt uit de 
onderzoeken naar voren dat er meer vervolg afspraken nodig zijn dan 
worden deze afspraken gemaakt in het Maasstad Ziekenhuis. U blijft wel 
onder behandeling bij dezelfde arts.

Bent u verhinderd?
Laat dit minimaal 24 uur van tevoren weten. De vrijgekomen plaats kan 
dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Als u niet naar uw afspraak 
komt en u heeft deze ook niet 24 uur van tevoren afgezegd, dan brengt het 
Ikazia Ziekenhuis kosten in rekening. Uw verzekering vergoedt deze kosten 
niet. U ontvangt op uw huisadres een factuur van de gemaakte kosten.

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Reumatologie Ikazia Ziekenhuis. De polikliniek is maandag en woensdag 
tussen 08.30 -16.30 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 
010-2975080. De overige dagen kunt u voor vragen terecht bij de 
polikliniek Reumatologie van het Maasstad ziekenhuis: 010 291 2205.



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar
Reumatologie, polikliniek 
800826-NL / 2014-11


