
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

De Maag-Darm-Lever verpleegkundige 

 
Inleiding 

Door de Maag-Darm-Lever arts (MDL-arts) bent u doorverwezen naar het spreekuur van de 

MDL-verpleegkundige. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.  

 

De MDL-verpleegkundige 

De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met maag-darm-

leveraandoeningen. Zij/hij voert verpleegkundige taken uit en kan u informatie, begeleiding en 

advies geven. Ook kunnen vragen beantwoord worden over: 

 Uw ziekte; 

 De behandeling; 

 Onderzoeken; 

 Leefregels; 

 Medicijngebruik en/of leren injecteren; 

 Voeding; 

 Het omgaan met klachten en beperkingen; 

 Ondersteuning in de thuissituatie. 

Zo nodig verwijst de verpleegkundige u door naar andere hulpverleners zoals een diëtist, een 

maatschappelijk werker of de thuiszorg. 

Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt 

in nauwe samenwerking. 

 

Eerste bezoek 

U meldt zich bij de balie. De assistente vertelt u in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen.  

De MDL-verpleegkundige vraagt naar uw klachten en beantwoordt vragen, eventuele 

bloeduitslagen worden beoordeeld. Zo nodig overlegt de MDL-verpleegkundige met de  

MDL-arts. Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Meenemen 

Het is belangrijk dat u het onderstaande meeneemt bij uw bezoek aan het verpleegkundig 

spreekuur: 

 Identiteitsbewijs (alleen bij uw eerste bezoek); 

 Uw stickerkaart; 

 Medicijngegevens; 

 Een lijstje met eventuele vragen voor de MDL-verpleegkundige. 

 

 

 



Afspraak maken 

Uw specialist heeft u doorverwezen naar het verpleegkundig spreekuur. Eventuele 

vervolgafspraken kunt u zelf maken met de MDL-verpleegkundige.  

 

Verhinderd 

Wilt u bij verhindering tijdig afbellen, er kan dan een andere patiënt in uw plaats worden 

geholpen. Afzeggen kan van 9.00 tot 15.00 uur via telefoonnummer: (079) 346 23 79. 

 

Bereikbaarheid 

De MDL-verpleegkundige is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur via: 

(079) 346 23 79 of op MDL-verpleegkundige@llz.nl 

 

Meer informatie 

Website 

U kunt op de onderstaande websites betrouwbare informatie vinden over uw ziektebeeld: 

www.mdls.nl 

www.crohn-colitis.nl 

www.leverpatientenvereniging.nl 

www.hepatitis.nl 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

MDL-verpleegkundige. Deze bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur via: 

(079) 346 23 79. 

 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze 

informatie of over uw behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of 

via info@llz.nl. 

 

http://www.mdls.nl/
http://www.crohn-colitis.nl/
http://www.leverpatientenvereniging.nl/
http://www.hepatitis.nl/
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