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Dermatologie 
 

Afdelingsinformatie Dagbehandeling 
 

Polikliniek Dermatologie 
 
Inleiding 
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een behandeling op de 
Dagbehandeling van de polikliniek Dermatologie op de locatie Venlo. 
 
In deze folder staat de algemene gang van zaken op de afdeling beschreven. Meer 
informatie ontvangt u van uw behandelend arts en de verpleegkundige. Met vragen 
of problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Uw 
partner, ouder of verzorger zijn welkom om bij uw behandeling een keer mee te 
kijken. 
 
Doel van de behandeling 
Het doel van uw behandeling op de Dagbehandeling is: 

 Het bieden van een poliklinische, intensieve behandeling. 

 Het verstrekken van informatie over uw huidaandoening. 

 Het bevorderen van inzicht in uw huidaandoening. 

 Vergroten van de kennis in het hoe en waarom van zalfbehandeling en 
verbanden. 

 (indien nodig) het aanleren van verbindtechnieken aan uzelf, uw partner, ouders 
en/of verzorgers. 

 
Spreekuren op de Dagbehandeling 

 Jeukspreekuur 

 Teerbehandeling 

 Dithranolbehandeling 

 Behandeling lymfoedeem 

 Atopisch eczeemspreekuur 

 Hidrex therapie 

 UV-behandeling 
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Wie werken op de Dagbehandeling? 
Op de Dagbehandeling werkt een vast team van verpleegkundig consulenten. Zijn er 
tijdens de behandeling problemen dan kunnen de verpleegkundigen altijd terugvallen 
op de aanwezige dermatoloog. De behandeling wordt op de afgesproken momenten 
besproken met uw eigen dermatoloog. 
 
Bezoek Dagbehandeling 

 U komt twee á drie keer per week voor behandeling naar de afdeling. 

 Uw behandelend dermatoloog komt regelmatig bij u op de Dagbehandeling om 
met u de vorderingen van de behandeling te bespreken en indien nodig de 
behandeling bij te stellen. 

 De tijdsduur per behandeling kan, afhankelijk van de behandeling, variëren van 
een half tot twee uur. De verpleegkundige zal dit met u bespreken. Een 
lymfoedeem behandeling duurt bijvoorbeeld minimaal tweeëneenhalf uur per keer. 

Van te voren is niet altijd precies aan te geven hoe lang de totale behandelperiode 
gaat duren. 
 
Waar bevindt de Dagbehandeling zich? 
De Dagbehandeling bevindt zich op de locatie Venlo, routenummer 9  
 
Melden? 
U hoeft u niet te melden maar kunt direct in de wachtruimte tegenover de balie van 
de Dagbehandeling plaatsnemen. De verpleegkundige van de Dagbehandeling komt 
u hier ophalen. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Poli Dermatologie 
routenummer 9 
 (077) 320 6848 
 

 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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