
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIKLINIEK REUMATOLOGIE 
 
 
 
  



Inleiding 
U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de 
polikliniek Reumatologie in Franciscus Gasthuis & Vlietland. In 
deze folder vindt u informatie over deze polikliniek. 
 

Wat doet de afdeling Reumatologie? 
Op de afdeling Reumatologie worden mensen behandeld met 
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het 
bewegingsapparaat bestaat uit gewrichten, botten, 
gewrichtsbanden, spieren en pezen. Soms kunnen bij reuma 
ook andere organen ziek zijn. Reuma is een verzamelnaam 
voor vele soorten reumatische aandoeningen. Veel vormen van 
reuma zijn met medicijnen heel goed te behandelen. 
 
Bij het eerste bezoek aan de polikliniek, dat meestal 30 
minuten duurt, zal de reumatoloog u uitgebreid vragen naar uw 
klachten, uw medische voorgeschiedenis, uw werk- en privé 
omstandigheden en uw medicijngebruik. Daarna volgt 
lichamelijk onderzoek waarbij ook de gewrichten worden 
onderzocht.  
 

Afhankelijk van de bevindingen, kan er aanvullend onderzoek 
worden gedaan. In veel gevallen vragen wij u na het eerste 
bezoek om laboratorium onderzoek en/of röntgenonderzoek te 
laten doen. Soms is het nodig dat de reumatoloog een punctie 
van een gewricht doet of een echografisch onderzoek verricht.  
 
Als de uitslagen bekend zijn, komt u voor een 2e bezoek naar 
de polikliniek waar de bevindingen met u worden besproken. 
Soms vindt deze afspraak telefonisch plaats. Afhankelijk van de 
diagnose, stelt de reumatoloog een behandeling voor of krijgt u 
adviezen. 

 

Wie werken er op de afdeling Reumatologie? 
Op de afdeling Reumatologie werken reumatologen, 
specialisten in opleiding, een verpleegkundig specialist 
reumatologie, verpleegkundig consulenten reumatologie, 
doktersassistenten en medisch secretaresses.  
 



▪ De reumatoloog stelt de diagnose en de verdere behandeling 
bij u vast. Is verdere behandeling nodig, dan blijft u langere 
tijd onder controle op de polikliniek. Het kan ook zijn dat wij 
u doorverwijzen naar een ander specialisme of 
terugverwijzen naar uw huisarts voor verdere begeleiding. In 
alle gevallen krijgt uw huisarts een verslag van de 
bevindingen. 

▪ De specialist in opleiding stelt ook de diagnose en verdere 
behandeling bij u vast, maar dan onder toezicht van de 
reumatoloog. 

▪ De doktersassistente zal onder andere zorgen voor uw 

afspraken voor aanvullende onderzoeken en uw eventuele 
vervolgafspraak. Ook assisteert zij bij medische handelingen. 

▪ De verpleegkundig consulent reumatologie geeft voorlichting 
en advies over de reumatische aandoening en geeft uitleg 
over de behandeling en de medicatie. Daarnaast biedt zij de 
patiënten een sociaal-maatschappelijke begeleiding met 
betrekking tot de gevolgen die de ziekte met zich mee kan 
brengen.  

 
Verder doet de reumaconsulent bij bepaalde reumatische 

aandoeningen met regelmaat een gewrichtsonderzoek 
voorafgaande aan het controle bezoek bij de reumatoloog. 
 

  



Afspraak maken 
Het poliklinisch spreekuur vindt elke werkdag plaats. Maar uw 
arts is niet op al deze dagen aanwezig. Wij streven er naar dat 
u zoveel mogelijk door dezelfde arts wordt gezien. Toch kan het 
voorkomen dat: 
▪ uw arts uw vraag niet direct kan beantwoorden; 
▪ u mogelijk een dag moet wachten voordat u antwoord van 

uw arts krijgt; 
▪ u antwoord krijgt van 1 van onze andere reumatologen; 
▪ u tussendoor op spreekuur komt bij 1 van onze andere 

reumatologen; 

▪ een afspraak op de dag van uw voorkeur niet mogelijk is. 
 

Franciscus Gasthuis (Rotterdam) 
U kunt een afspraak maken door op werkdagen te bellen naar  
010 - 461 6167.  
 
Franciscus Vlietland (Schiedam) 
U kunt een afspraak maken door op werkdagen te bellen naar  
010 – 893 000. Vraag of u doorverbonden kan worden naar de 
polikliniek Reumatologie.  

 
Bent u verhinderd en kunt u niet naar uw afspraak? Dan vragen 
wij u dit zo snel mogelijk door te geven.  
 
Onze reumatologen hebben ook spreekuur op de 
poliklinieklocaties Franciscus Berkel en Franciscus Maassluis. 
 

Wat neemt u mee? 
Bij uw 1e bezoek aan de polikliniek neemt u het 
volgende mee: 
▪ een verwijsbrief van uw huisarts of specialist indien deze niet 

digitaal verzonden is door de huisarts via het Zorgdomein; 
▪ uw medicijnoverzicht (een medicijnkaart is eventueel via de 

apotheek verkrijgbaar); 
▪ een geldig identiteitsbewijs; 
▪ uw verzekeringspas/bewijs. 
 

  



Eerste bezoek 
Komt u voor het eerst op bezoek bij de polikliniek 
Reumatologie? Dan vragen wij u om, als uw gegevens niet 
bekend of gewijzigd zijn, 15 minuten van tevoren aanwezig te 
zijn om uw gegevens te laten registreren of te laten aanpassen.  
 
Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, 
adres, telefoonnummer, BSN nummer, verzekeringsgegevens 
en de naam van uw huisarts juist geregistreerd zijn.  
 

Vervolgafspraak 
De reumatoloog kan u vragen om een bloedonderzoek te doen 
als voorbereiding op uw eerstvolgende afspraak. Als het nodig 
is, kunnen wij dit een aantal keer aan u vragen vóór het 
volgende polikliniekbezoek. Van deze onderzoeken krijgt u 
tussentijds geen bericht tenzij uit de uitslagen blijkt dat er 
verder onderzoek of aanpassing van de behandeling nodig is. 
 
U kunt ook op het patiëntenportaal van het ziekenhuis uw 
persoonlijke gegevens, uw afspraken agenda en de brieven en 
uitslagen van het bloed en de Radiologie inzien. U gaat naar 

www.franciscus.nl/mijnfranciscus en logt in met uw DigiD code.  

 

Waar moet u zijn? 
Franciscus Gasthuis (Rotterdam) 
Polikliniek Reumatologie 
Balie 178, 1e verdieping 
Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam 
 
Franciscus Vlietland (Schiedam) 

Polikliniek Reumatologie 
Route 1.11, 1e verdieping 
Vlietlandplein 2 
3118 JH Schiedam 
 
U vindt de aanwijzingen voor de route op de borden in het 
ziekenhuis. 
 

  

http://www.franciscus.nl/mijnfranciscus


Tot slot 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? U kunt ons 
voor alle vragen bellen op eerder genoemde nummers of u kunt 
een email sturen naar polireumatologie@franciscus.nl. Vermeld 
u in deze e-mail altijd uw naam én geboortedatum of 
patiëntennummer. Wij streven ernaar om u nog dezelfde dag 
terug te bellen of terug te e-mailen. 
 
Voor algemene informatie over het ziekenhuis en de afdeling 
Reumatologie kunt u terecht op onze website: 
www.franciscus.nl. 
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