Contact via e-mail
U kunt uw vragen aan de longverpleegkundige ook per e-mail sturen naar:
longverpleegkundigen@mzh.nl.

Patiënteninformatie

Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 30033
900 RM Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
92 NT Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

www.martiniziekenhuis.nl
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De longverpleegkundige
Polikliniek Longziekten, route 1.5
Telefoon (050) 524 5930

Algemeen
•	Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
identiteitsbewijs mee.
•	Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Longziekten.

Inleiding
In overleg met uw longarts heeft u een afspraak gemaakt met de longverpleegkundige. In deze folder leest u hoe dit consult verloopt en wat de longverpleegkundige voor u kan betekenen. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts ontvangt.

Doel
Het doel van uw afspraak met de longverpleegkundige is om de diagnose en behandeling van uw longaandoening te verduidelijken. Naar aanleiding van uw
klachten geeft de verpleegkundige u aanvullende informatie. Ook geeft zij u nadere toelichting op de behandeling die u met uw longarts heeft afgesproken. Het
verdere behandeltraject wordt in overleg met de longarts en de verpleegkundige
bepaald.

Het consult
De longverpleegkundige:
•	geeft u een uitgebreide beschrijving van het ziektebeeld van uw longaandoening;
•	neemt een verpleegkundige anamnese af;
•	besteedt aandacht aan andere mogelijke gevolgen van COPD;
•	geeft u uitleg van de door de longarts voorgeschreven medicijnen en de bijwerkingen ervan;
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•	geeft u een inhalatie-instructie;
•	geeft u, als u rookt, ondersteuning en voorlichting over de mogelijkheden om
te stoppen met roken;
•	geeft uitleg over zuurstofgebruik.
Stoppen met roken
De longverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de Rookstoppoli. Op deze poli
begeleidt een rookstopconsulent u bij het stoppen met roken. Ook de mogelijkheden van medicamenteuze ondersteuning komen aan bod.

Longrevalidatie
De longverpleegkundige geeft u voorlichting over verschillende revalidatietrajecten en overlegt met u welke mogelijkheden voor u voorhanden zijn.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat het consult naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het
geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer
informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze
zorg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u de longverpleegkundige tijdens haar telefonisch spreekuur bereiken op tel. (050) 524 5930. Het
telefonisch spreekuur is op maandag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 13.30
uur.
Ook kunt u buiten deze tijden contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Longziekten, tel. (050) 524 5930. De longverpleegkundige belt u vervolgens
terug.
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