De MS-verpleegkundige
Waarom een MS-verpleegkundige?
U bent onder behandeling van één van de neurologen van Bernhoven voor de ziekte Multiple
Sclerose, vaak afgekort tot MS. Uw arts heeft u het nodige verteld over uw vorm van MS en over
uw behandeling. Toch zijn er vaak praktische vragen of problemen die verband houden met uw
ziekte. Om de zorg rondom MS te verbeteren, is er op de polikliniek neurologie een MSverpleegkundige werkzaam. Dit is een neurologie-verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in
de zorg voor mensen met MS.

Voor wie werkt de MS-verpleegkundige?
De MS-verpleegkundige is er voor alle patiënten met MS, voor hun familie/gezinsleden en anderen
die met MS te maken krijgen. De neuroloog kan u verwijzen naar de MS-verpleegkundige. U kunt
echter ook zelf om een verwijzing vragen.

Wat kan de MS-verpleegkundige voor u betekenen?
U kunt een beroep doen op de MS-verpleegkundige als u behoefte heeft aan informatie of advies.
Bijvoorbeeld met vragen als
Hoe ga ik om met mijn vermoeidheid?
Hoe ga ik om met het wisselend beeld van mijn klachten?
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van medicijnen en behandelingen?
Ik krijg de kraan niet open, is daar een oplossing voor?
De MS-verpleegkundige zoekt samen met u de weg naar een mogelijke oplossing of wijst u de weg
naar instanties zoals thuiszorg, gemeente en/of patiëntenvereniging.
Ook overlegt de MS-verpleegkundige met andere hulpverleners, zoals de fysiotherapeut, de
revalidatiearts, diëtiste enz.
De MS-verpleegkundige biedt u een luisterend oor voor alle problemen die de ziekte met zich
meebrengt. Wie MS heeft, heeft immers niet alleen met lichamelijke klachten te maken. Er verandert
veel voor u als patiënt, maar ook voor de directe omgeving. Daarbij kan steun heel welkom zijn.
Vanzelfsprekend is ook uw partner welkom.

Hoe bereikt u de MS-verpleegkundige?
Een afspraak voor de MS-verpleegkundige wordt via de polikliniek van de neurologen gemaakt.
Telefoonnummer polikliniek neurologie: 0413 - 40 19 53
De MS-verpleegkundige heeft spreekuur op donderdag van 8.30 tot 15.00 uur.
U kunt de MS-verpleegkundige ook mailen naar het e-mailadres: msverpleegkundigen@bernhoven.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek
neurologie.
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan
horen wij dit graag van u.

Meer informatie
Website: op de website www.msvereniging.nl vindt u meer informatie over multiple sclerose.
Zie ook www.bernhoven.nl

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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