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Verpleegkundig consulent 
U hebt gehoord, dat bij u een vorm van MS/Parkinson is 
vastgesteld. Het kan zijn, dat u nog vragen hebt of dat u met 
problemen zit. Hiervoor kunt u uiteraard terecht bij uw 
behandelend arts. Om u verder behulpzaam te zijn, is er een 
gespecialiseerd verpleegkundige, de verpleegkundig consulent 
neurologie, bij wie u terecht kunt met de meest uiteenlopende 
vragen. 
 
De consulent is er voor alle patiënten die onder behandeling 
zijn bij een neuroloog, of een andere medisch specialist, en bij 
wie MS/Parkinson is vastgesteld. 

 

Wat kan de neurologieconsulent voor u doen? 
U kunt met de meest uiteenlopende vragen bij de 
neurologieconsulent terecht, bijvoorbeeld: 
 
 Ik heb pas te horen gekregen dat ik MS/Parkinson heb. Waar 

krijg ik allemaal mee te  maken? 
 Ik wil graag meer weten over de medicijnen die ik van de 

neuroloog heb gekregen. Kunt u mij helpen? 
 Mijn man heeft een ernstige vorm van MS/Parkinson en ik wil 

graag zo lang mogelijk voor hem blijven zorgen. Wie kan mij 

daarbij behulpzaam zijn? 
 Ik heb vanwege MS/Parkinson moeite met mijn huidige werk. 

Hoe zal dat verder gaan? 
 Ik zou wel eens met andere mensen, die ook MS/Parkinson 

hebben, willen praten. Hoe kom ik met hen in contact? 
 Ik heb aanpassingen nodig in huis. Wie kan mij wegwijs 

maken? 
 Ik heb al enige tijd MS/Parkinson. Wat kan ik doen om te 

voorkomen dat ik mij om 11.00 uur ’s morgens al doodmoe 
voel? 

 

De consulent kan helpen bij het vinden van de juiste weg 
binnen de gezondheidszorg. Zij heeft ook een luisterend oor 
voor de problemen die de ziekte met zich meebrengt. Samen 
met u zoekt zij naar een oplossing. Een chronische ziekte 
brengt immers meer met zich mee dan alleen lichamelijke 
klachten. Zo is misschien hulp in de huishouding nodig, of moet 



uw huis worden aangepast. Ook op het werk kunnen problemen 

ontstaan waar een oplossing voor gezocht moet worden.  
De neurologieconsulent bespreekt met u op welke manier uw 
vragen en problemen het beste opgelost kunnen worden, 
zonodig kan zij u daarbij ondersteunen. Zij is bekend met de 
Thuiszorg en met de zorg in het ziekenhuis. Zij heeft tevens 
contact met instanties die de problemen kunnen helpen 
oplossen. 
 
Blijf niet met uw vragen zitten, uw huisarts, behandelend 
specialist of de neurologieconsulent willen u graag helpen. Zie 
onderstaande telefoonnummers. 

 

Contact met de neurologieconsulent 

U kunt op de volgende manieren in contact komen met de 
consulent: 
 
Spreekuur  
U kunt een afspraak maken voor één van de spreekuren van de 
neurologieconsulent. Dit kan via de afsprakenbalie telefoon  
010 - 893 0000. 
 
Telefonisch overleg  

U kunt telefonisch contact opnemen met de neurologisch 
consulent. Dit kan via de polikliniek Neurologie, op maandag en 
donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur.   
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