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Gespecialiseerd  MS Verpleegkundige 

 

De MS Verpleegkundige 

De MS verpleegkundige is onderdeel van de polikliniek Neurologie van het  ’t Lange Land 

Ziekenhuis.                

U ontvangt deze informatie, omdat u onder behandeling bent bij een van onze neurologen 

wegens multiple sclerose. Gebleken is dat patiënten en hun naasten vaak behoefte hebben aan 

meer informatie , voorlichting  en begeleiding  na deze diagnose.                                                                        

De gespecialiseerd verpleegkundige werkt samen met de neuroloog op de polikliniek 

neurologie. 

 

Wat doet de MS verpleegkundige? 

De begeleiding is gericht op het individuele verhaal van elk persoon met MS. Alle 

onderwerpen die met uw ziekte of uw behandeling te maken hebben , zijn bespreekbaar. Er 

hoeft niet altijd een praktische hulpvraag te bestaan om een beroep te doen op de MS 

verpleegkundige. Vooral het kunnen praten over het verloop van uw ziekte , de effecten 

hiervan op het dagelijks leven en de gevoelens die hierdoor kunnen ontstaan, kan al  

opluchting geven.                                                          

Een van de taken is ook eventuele zorgproblemen in kaart te brengen , zodat daar actie op 

ondernomen kan worden. 

De MS poli. heeft als doel meer tijd en aandacht te kunnen geven aan u en uw naasten bij de 

gevolgen die u ondervindt van MS.                                                                                                                        

Door de inzet van de gespecialiseerd verpleegkundige wordt het contact laagdrempelig en is 

er meer tijd  en aandacht voor zorgproblemen en knelpunten thuis. 

 

Voor wie is de MS verpleegkundige? 

Patiënten die naar het ziekenhuis verwezen zijn, komen eerst bij de neuroloog. De neuroloog 

stelt de diagnose “multiple sclerose” waarna een behandelplan wordt opgesteld.                                       

Vervolgens wordt een  kennismakings- en informatiegesprek bij de gespecialiseerd 

verpleegkundige gepland waarin uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld en waar ruimte is 

voor vragen. 

 

Hoe is de MS verpleegkundige te bereiken? 

De MS verpleegkundige houdt wekelijks spreekuur op maandag op de poli neurologie (route 

28) 

U kunt hiervoor  een afspraak maken via de assistente van de polikliniek Neurologie 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur via nummer (079)3462563 



 

Tot slot 

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

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand 

telefoonnummer of via info@llz.nl. 
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