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Neurologie
MS spreekuur

Inleiding
U bent onder behandeling bij één van de neurologen van Ziekenhuis 
Rivierenland wegens Multiple Sclerose (of mogelijke diagnose MS).
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten en hun naasten die te 
maken krijgen met MS vaak behoefte hebben aan meer informatie, 
voorlichting en begeleiding. Daarom is er op de polikliniek Neurologie 
van Ziekenhuis Rivierenland een verpleegkundig spreekuur 
Multiple Sclerose.   

Doel van het verpleegkundig spreekuur 
Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van 
uw neuroloog. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen 
stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS in uw dagelijks 
leven met zich meebrengt. De verpleegkundige bespreekt met u uw 
vragen en eventuele problemen ten aanzien van lichamelijke verzor-
ging, huishouden, aanpassingen in huis, het vervoer en het gebruik 
van medicijnen. U kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan 
met de ziekte, over financiën, het werk en de studie. Samen met de 
verpleegkundige zoekt u naar een passende oplossing voor uw pro-
blemen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist hebt ontvan-
gen waar nodig aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst zij (of 
de specialist) u door naar andere hulpverlenende instanties. Uiteraard 
worden deze oplossingen afgestemd op het medisch beleid.

Een afspraak met de MS verpleegkundige
Wilt u gebruik maken van het verpleegkundig spreekuur, dan kunt 
u via de polikliniek Neurologie een afspraak maken. U kunt zich 
bij de balie melden. Hiervoor volgt u de bewegwijzering. Tevens 
is het ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken via het 
telefoonnummer (0344) 67 38 70.



Bij klachten, vragen of problemen, die u met de MS verpleegkundige 
wilt bespreken kunt u op vrijdagochtend van 11.30 tot 12.30 uur 
telefonisch contact opnemen met een van de MS verpleegkundigen.

Polikliniek Neurologie
MS verpleegkundigen, tel. 0344 72 66 21. 
De MS verpleegkundige is verbonden aan de polikliniek Neurologie.
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