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Reumatologie 
 

Polikliniek Reumatologie 
 

Wat biedt Reumatologie? 
 

Reumatologen 
 

De reumatologen hebben naast de behandeling van algemene reumatische 
aandoeningen ieder hun eigen specialisme binnen de Reumatologie.  
 

 
Mw A. Comarniceanu 

 Algemene Reumatologie 

 Artritis psoriatica 

 Systeemziekten 

 
Mw M. Efde 

 Algemene Reumatologie 

 Spondylartropathieën  

 Vasculitis 

 
Dr. T. Jansen 

 Algemene Reumatologie 

 Jicht 

 Sarcoïdose 

 Botstofwisseling 

 
Dr. M. Janssen 

 Algemene Reumatologie 

 Jicht 
 

Wie komt u tegen op de polikliniek Reumatologie? 

Naast de reumatologen kunt u te maken krijgen met: 
 
 

Verpleegkundig reumaconsulente 

 Mw. Daniëlle Poeth 
De reumaconsulent geeft informatie over de vorm van reuma welke u heeft, informatie 
over de medicatie welke u neemt en helpt bij praktische zaken zoals adviezen over 
lichaamsbeweging en belasting van het lichaam. Tevens biedt de reumaconsulent een 
laagdrempelig oor voor uw vragen. Ook uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de 
vorm van studies behoort tot het takenpakket. 
 
Physician Assistents(PA) 

 Mw T. Giesen  

 Mw B. Verstraelen- Derks 
 

De PA’s draaien eigen spreekuren, waarin zij bepaalde groepen reumapatiënten 
behandelen. Zij richten zich vooral op de medische zaken, maar hebben daarnaast 
ruimte om vragen van patiënten te beantwoorden over ziektebeelden en medicatie. 
Tevens ondersteunen zij de reumatoloog bij wetenschappelijk onderzoek. 
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Werkwijze op de polikliniek Reumatologie 
Wanneer u verwezen bent door uw huisarts of een andere specialist krijgt u een 
uitnodiging voor een eerste bezoek. Hierin zal de reumatoloog allereerst een 
vraaggesprek (anamnese) uitvoeren. Vervolgens vind een lichamelijk onderzoek plaats. 
Aan de hand van de verkregen gegevens zal de reumatoloog aanvullend onderzoek 
aanvragen, bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Na 1-2 weken zal er een 
vervolgconsult plaatsvinden, waarbij de uitkomsten worden besproken en er een 
diagnose zal worden gesteld. Afhankelijk van de diagnose blijft u onder behandeling van 
de reumatoloog of niet.  
Wanneer u onder behandeling blijft van de reumatoloog, zal de verdere behandeling 
plaatsvinden in teamverband. Dit gebeurt middels zogenaamde om-en-om zorg waarbij u 
de ene keer bij de reumatoloog komt en de keer erna bij de PA. 
 

Speciale spreekuren 
Binnen de reumatologie zijn er een aantal gespecialiseerde spreekuren: 

 Jichtspreekuur  

 Bechterew spreekuur 

 Artritis psoriatica spreekuur 

 Reuma-Derma spreekuur: 
 

Wetenschappelijk onderzoek 
Binnen onze polikliniek wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Uw reumatoloog kan 
u vragen hieraan deel te nemen. Dit is uiteraard vrijwillig en u kunt ten alle tijden 
stoppen.  
 
Polikliniek 
Onze polikliniek Reumatologie heeft drie locaties: 

 Locatie Venlo  vijf (5) dagen per week 

 Locatie Venray  dinsdag en woensdag 

 Locatie Panningen elke 4e woensdag van de maand 
 

Vragen 
 

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

Polikliniek Reumatologie 
 

Locatie Venlo 
  

routenummer 53 
 

 (077) 320 59 32
  

Locatie Venray routenummer 6 
 

 (0478) 52 22 86 

 

Verpleegkundig reumaconsulent 
 

Locatie Venlo  
 

 (077) 320 59 32  

Locatie Venray 
 

 (0478) 52 22 86 
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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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