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Neurologie 
 

Spreekuur MS-Verpleegkundige 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
 
U bent onder behandeling van één van de neurologen. Uw neuroloog heeft u al 
informatie en adviezen gegeven over uw ziektebeeld en de behandelingen die mogelijk 
zijn. Het blijkt dat patiënten en hun naasten vaak behoefte hebben aan meer informatie, 
voorlichting en begeleiding bij het omgaan met MS. Daarom bent u doorverwezen naar 
het spreekuur van de MS-verpleegkundige. 
Hier kunt u lezen wat de MS-verpleegkundige voor u kan betekenen. 
 

Wat doet de MS-verpleegkundige? 

 De MS-verpleegkundige kan samen met de neuroloog een belangrijke rol spelen in 
de begeleiding van mensen met MS en ondersteuning bieden gedurende het hele 
ziekteproces.  

 Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en 
over de gevolgen die MS heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er 
kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het aan- en uitkleden, het 
huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen 
voorleggen over het leren omgaan met de ziekte of over financiën, het werk en de 
studie. 

 De MS-verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en 
zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van 
de specialist hebt ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken. Eventueel 
verwijst ze u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Uiteraard 
stemt  zij deze oplossingen af op het medisch beleid. 

 

Hoe krijgt u een afspraak? 
Voor een afspraak met de MS-verpleegkundige wordt u door de neuroloog verwezen. 
Wanneer u dat wenst, neemt de MS verpleegkundige contact met u op om een afspraak 
te maken. U kunt ook zelf om een afspraak met de MS-verpleegkundige vragen. 
 

Praktische tips  
Om zo goed mogelijk voor te bereiden op de het gesprek met de MS-verpleegkundige : 

 Als u dat prettig vindt kunt u uw partner of een ander vertrouwd persoon meenemen 
naar het gesprek. 

 Denk vooraf na over vragen die u hebt of problemen die u ervaart. Schrijf deze op. 
Breng dit lijstje mee naar het gesprek. 

 Neem uw actuele medicijnoverzicht(AMO) mee. U kunt dit opvragen bij uw eigen 
apotheek. Vermeldt ook de niet voorgeschreven medicijnen die u gebruikt. 
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 Neem uw ziekenhuispas en een geldig identiteitsbewijs mee. 
 

Wanneer contact opnemen? 
U kunt altijd contact opnemen met de MS verpleegkundige als u ongerust bent, klachten, 
vragen of problemen heeft. (z.o.z.) 
Heeft u spoedeisende vragen of klachten neem dan contact op met uw neuroloog of 
huisarts. 
 

Meer informatie 
 
MS vereniging Nederland 
Forheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 
telefoon: 088-374 85 85 
www.msvereniging.nl 
 
Nationaal MS fonds 
Industrieweg 130 c 
3044 AT Rotterdam 
telefoon 010- 591 98 39 
www.nationaalmsfonds.nl 
 
MS zorg Nederland / Zorgzoeker 
Postbus 8837 
5605 LV Eindhoven 
telefoon 040-4020887 
www.mszorgnederland.nl/zorgzoeker  

 

Vragen 
 
Bij ongerustheid, klachten, vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met 
uw MS-verpleegkundige, 
 
Heeft u dringende vragen of klachten, neem dan contact op met uw neuroloog. 
 
De MS Verpleegkundige 
 
Mevr. P. van Horck-van de Pas 
Locatie Venlo / Venray / Horst 
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
 pvhorck@viecuri.nl 
 
Bereikbaar via de polikliniek Neurologie 
 

Poli Neurologie 
 

Locatie Venlo routenummer 53
  

 (077) 320 68 29
   

Locatie Venray  
 

routenummer 22 
 

 (0478) 52 25 88 
 

 
 
 

http://www.msvereniging.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.mszorgnederland.nl/zorgzoeker
mailto:pvhorck@viecuri.nl
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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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