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De reumaconsulente 
 

Wat is een reumaconsulente? 

Een reumaconsulente is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van 

reumatische aandoeningen. Zij werkt nauw samen met de reumatologen op de polikliniek 

Reumatologie.  

 

Wat doet de reumaconsulente? 

Een reumaconsulent: 

 Inventariseert de behoefte aan zorg; 

 Biedt ondersteuning bij het leren omgaan met de gevolgen van de reuma in het dagelijks 

leven; 

 Geeft informatie en advies over onder andere: ziektebeeld, medicijngebruik, leefstijl, 

voorzieningen en aanpassingen; 

 Voert volgens protocol een gewrichtsonderzoek uit om de ziekteactiviteit te monitoren; 

 Neemt vragenlijsten af om de ziekteactiviteit en/of beperkingen in kaart te brengen; 

 Geeft prikinstructie; 

 Heeft een coördinerende taak bij de aanvraag en levering van bepaalde medicatie 

(biologicals). 

Enkele voorbeelden van vragen waarmee u bij de reumaconsulente terecht kan: 

 Ik ben zo snel moe, hoe kan ik hiermee omgaan? 

 Wat kan ik doen aan de pijn? 

 Moet ik rusten of juist actief zijn? 

 Welke sport is mogelijk? 

 Moet ik bij sollicitaties zeggen dat ik een chronische ziekte heb? 

 Bij wie moet ik zijn voor woningaanpassingen en huishoudelijke hulp? 

 Is reuma erfelijk? 

 Ik kan potjes moeilijk openmaken. Is daar een hulpmiddel voor? 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de reumaconsulente contacten met 
verschillende hulpverleners en organisaties binnen en buiten het ziekenhuis. 
 
Hoe komt u in contact met de reumaconsulent? 

 U wordt doorverwezen door uw behandelend reumatoloog. 

 Op eigen initiatief als u bekend bent bij de reumatoloog. 

Het is mogelijk dat er een combinatie afspraak gemaakt wordt. Dit zijn afspraken na elkaar bij de 
reumaconsulente en bij de reumatoloog op dezelfde dag. Vaker worden er alternerende 
afspraken gepland, de ene keer bij de arts en een paar weken/maanden later bij de 
reumaconsulente. 
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Hoe is de reumaconsulente te bereiken? 

Een afspraak bij de reumaconsulente kunt u maken via de polikliniek Reumatologie. De 

polikliniek Reumatologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur 

via telefoonnummer: (079) 346 28 94. 

 

De reumaconsulente is dagelijks aanwezig, behalve woensdagmiddag, van 8.30 tot 17.00. 

 

Ook kunt u in contact komen met de reumaconsulente via de BeterDichtbij app. De 

informatiefolder over deze app is te verkrijgen bij de polikliniek Reumatologie. 

 

Tot slot 

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

uw behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek 

Reumatologie of via info@llz.nl.  
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