
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERPLEEGKUNDIG CONSULENT REUMA 

 
 
 
  



Inleiding 

U bent onder behandeling voor uw reumatische aandoening bij 
één van de reumatologen van Franciscus Gasthuis & Vlietland. 
Het hebben van reuma kan veel vragen bij u oproepen. Er kan 
behoefte zijn aan extra informatie of een luisterend oor. De 
verpleegkundig consulent reuma of kortweg reumaconsulent 
kan u hierbij helpen. De reumaconsulent is een 
verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in reumatische 
aandoeningen. 
 

Voor wie is de reumaconsulent? 
De reumaconsulent is er voor alle patiënten die een 
reumatische aandoening hebben en onder behandeling zijn van 
een reumatoloog. De reumaconsulent kan ook vragen van uw 
partner of familieleden beantwoorden. De reumatoloog kan u 
doorverwijzen naar de reumaconsulent, maar u mag ook zelf 
een afspraak maken. 
 

Wat kan de reumaconsulent voor u doen? 
U kunt bij de reumaconsulent terecht met de meest 
uiteenlopende vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben 
op de reumatische aandoening zelf, maar ook op andere 
onderwerpen zoals:  
 werk; 
 huishouden; 
 relatie; 
 beleving rondom het ziektebeeld.  
 
De reumaconsulent werkt nauw samen met de reumatoloog en 
andere deskundigen, zoals: 
 ergotherapeuten; 
 oefen- of fysiotherapeuten; 
 maatschappelijke werkers; 
 psychologen. 

 
De reumaconsulent heeft, na overleg met u, ook contact met 
de verschillende hulpverlenende instanties, zoals:  
 de huisarts 
 thuiszorg 
 gemeentelijke instanties 



 patiëntenverenigingen.  

 
De reumaconsulent maakt altijd een verslag van het gesprek en 
bespreekt dit zo nodig na met de reumatoloog. 
 
De reumatoloog kan u ook doorverwijzen voor bijvoorbeeld: 
 voorlichting over medicatie 
 het verpleegkundig spreekuur 
 groepsvoorlichting 
 een nagelriemonderzoek. 
 

Spreekuren Franciscus Vlietland 
Een afspraak met de reumaconsulent maakt u via de polikliniek 
Reumatologie. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren via 
telefoonnummer 010 - 893 0000. Geef op tijd door als u 
verhinderd bent, tenminste 24 uur van te voren. De 
reumaconsulent kan u ook thuis bezoeken als dit nodig is. 
 
Voor korte vragen is er ook het telefonisch spreekuur. Via 
telefoonnummer 010 - 893 0000 kunt u een afspraak maken. 
Wilt u via e-mail een vraag stellen? Stuur dan een mail naar 
reumaconsulent@franciscus.nl. De reumaconsulent neemt 
zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 
Naam Reumaconsulent: 
 
Aanwezig op: MA / DI / WO / DO/ VRIJ  
 
Locatie Schiedam  
Locatie Maassluis    
 

Spreekuren Franciscus Gasthuis 
De reumaconsulenten zijn dagelijks aanwezig. Consulten zijn  
alleen mogelijk op afspraak. Er zijn geen kosten verbonden aan 

een consult met de reumaconsulent. 
 
U kunt ons vinden op de polikliniek Reumatologie, balie 178, 
eerste verdieping. 
 



Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op 
werkdagen tussen 8.00 en 16.30. uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Reumatologie, via telefoonnummer 
010 – 461 6167.  
 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
reumaconsulenten@franciscus.nl. 
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