Longgeneeskunde

Longverpleegkundige COPD poli
Algemene informatie
Inleiding
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de longverpleegkundige. Een
longverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in longziekten zoals astma en COPD
(Chronic Obstruction Pulmonary Diseases). In deze folder kunt u lezen wat het
werkterrein is van de longverpleegkundige en wat zij voor u kan betekenen.
Wat doet de longverpleegkundige?
Uw behandelend specialist heeft u de belangrijkste informatie omtrent ziekte en
behandeling gegeven. De longverpleegkundige gaat nader in op uw aandoening en
geeft u uitgebreidere informatie. Vragen die u heeft zal zij beantwoorden. De
longverpleegkundige bespreekt samen met u de meest uiteenlopende zaken rondom
astma en COPD waardoor u beter met uw klachten leert om te gaan. Zo kunt u zelf
een actieve bijdrage leveren aan de behandeling van uw klachten waardoor uw
klachten verminderen en u weer (beter) kunt deelnemen aan het dagelijkse leven.
De begeleiding van de longverpleegkundige
De longverpleegkundige zal uw begeleiden bij uw aandoening wat betreft:
 Advies, uitleg en instructie over astma en COPD en de behandeling daarvan.
 Instructie en uitleg over de voorgeschreven medicijnen en hoe u deze moet
gebruiken.
 Begeleiding en steun in het ziekteproces en de behandeling zeker als hier
verandering in optreedt.
 Advies en informatie over hulpmiddelen, sanering, vergoedingen en
zuurstofgebruik.
 Begeleiding en advies bij stoppen met roken.
 Informatie verstrekking zoals foldermateriaal, lotgenotencontact en
patiëntenvereniging.
 Begeleiding bij longrevalidatieprogramma.
Uw bezoek aan de longverpleegkundige
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de longverpleegkundige. U
krijgt telefonisch of schriftelijk bericht wanneer u uw eerste afspraak heeft met de
longverpleegkundige. Afhankelijk van uw klachten en vragen maakt de
longverpleegkundige een vervolgafspraak voor u.
Wilt u bij het eerste bezoek uw medicijnen, inhalator, eventueel de voorzetkamer en
uw medicijnkaart meenemen?
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Bereikbaarheid longverpleegkundige
Locatie Venlo
routenummer 61
 (077) 320 64 72

Locatie Venray
routenummer 19
(0478) 25 22 32
Alleen bereikbaar op de dag
van uw afspraak

Polikliniek Peel en Maas (Panningen)
John F. Kennedylaan 231
 (077) 306 64 66
Alleen bereikbaar op de dag van uw afspraak

De longverpleegkundigen zijn ook bereikbaar via email:
 copdpoli@viecuri.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Longverpleegkundigen
Mieke Lagarde
Janine van den Boom
Longverpleegkundige
Locatie Venlo
 (077) 320 64 72
Locatie Venray
 (0478) 52 22 32
Alleen bereikbaar op de dag van uw afspraak.

Locatie Panningen
 (077) 306 64 66
Alleen bereikbaar op de dag van uw afspraak.

Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
legitimatiebewijs niet vergeten?

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
internet: www.viecuri.nl
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