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Poli Neurologie:
Een overzicht van uw behandelaren en aanspreekpunt
U bent doorverwezen naar ’t LangeLand Ziekenhuis
Binnenkort zal u een bezoek brengen aan de polikliniek Neurologie. Om het gehele traject
zo goed mogelijk te laten verlopen kunt u met al uw vragen en gedurende het hele onderzoeks- en
behandeltraject terecht bij een poli-assistente van de polikliniek Neurologie.
Informatie
Via uw huisarts heeft u wellicht al informatie ontvangen over uw ziektebeeld en behandeling.
Mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen neemt u dan gerust contact op met een
poli-assistente van de polikliniek Neurologie.
Zij kan u meer informatie geven over uw ziektebeeld. Ook beschikt zij
over voorlichtingsmateriaal op het gebied van uw behandeling.
Meestal kan de poli-assistente uw vragen direct beantwoorden. Als dit niet mogelijk is,
neemt zij contact op met de specialist, waarna u zo snel mogelijk wordt teruggebeld.

Telefonische bereikbaarheid en contact
De poli-assistentes zijn op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur te bereiken.
 Belt u voor het plannen/afzeggen/verzetten van een afspraak; neem contact op
via telefoonnummer (079) 346 25 63 (kies voor optie 1 in het keuzemenu)
 Belt u voor meer informatie over het zorgtraject of met een medisch inhoudelijke vraag;
neem contact op via telefoonnummer (079) 346 25 63 (kies voor optie 2 in het keuzemenu)
De poli-assistentes waarbij u terecht kunt met uw vragen zijn:
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Overzicht van het traject in de komende periode

Activiteiten
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zullen vinden

Voortraject

Week 1

Week 2

Behandelfase en afronding

Aanmelding
U wordt (bijv. via uw huisarts)
aangemeld bij de neuroloog

Polikliniek bezoek 1:
d.d. ……….
In deze week bezoekt u op maandag
de poli Neurologie en maakt u kennis
met de neuroloog.

Polikliniek bezoek 2:
d.d. ……….
In deze week bezoekt u voor de 2e
maal op maandag de poli Neurologie.
Tijdens dit consult worden de
uitslagen van de onderzoeken
besproken.

Behandeling
In de weken na het afronden van de onderzoeksfase zult u behandeld worden.

Poli-asssistente neemt contact met
u op
De poli-assistente is uw vaste
aanspreekpunt gedurende het traject.
Zij neemt telefonisch contact met u
op, en plant in overleg met u een
datum voor het eerste
polikliniekbezoek en een MRI
onderzoek.
Informatie
Per post ontvangt u enkele
informatiefolders, waaronder de folder
‘Oproep Hernia’.

De neuroloog zal tijdens dit consult
een lichamelijk onderzoek uitvoeren
en zal u enkele vragen stellen.
 Graag uw medicatielijst
meenemen naar dit bezoek
Onderzoeken
De volgende onderzoeken vinden
(inden nodig) nog deze week plaats:
 MRI (woensdag)


d.d. ………….

……………...……. d.d. …………

Vervolgtraject
Indien geen aanvullende onderzoeken
gewenst zijn, is hiermee de
onderzoeksfase afgerond.
De neuroloog zal met u het
vervolgtraject en
behandelingsmogelijkheden
bespreken en een eventuele
doorverwijzing aan u meegeven.

Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:
 Fysiotherapie
 Pijnbestrijding
 Operatie (op locatie van ’t Lange Land Ziekenhuis, MCH of HAGA ziekenhuis;
afhankelijk van o.a. de wachttijden).
Polikliniek bezoek 3
In overleg met uw behandelaar wordt besloten of u na het afronden van de
behandelfase een terugkombezoek dient te brengen aan de polikliniek
Neurologie van ’t Lange Land Ziekenhuis.

Afhankelijk van de soort behandeling
kunnen de afspraken door u of door
de poli-assistente worden ingepland.

Extra informatie
Voor nadere informatie over een rughernia of de behandeling hiervan zie informatie op de website van:
 De Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 http://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/hernia
 De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie  http://www.nvvn.org/patienteninfo.php
 Voorlichtingswebsite van ’t LangeLand Ziekenhuis  http://voorlichting.langeland.nl  Orthopedie  Behandeling  Fysiotherapie na uw rugoperatie

