Dagverpleging Dermatologie
Uw dermatoloog heeft u voor behandeling verwezen naar de dagverpleging
Dermatologie. In deze folder vindt u algemene informatie over de gang van zaken
op onze dagverpleging en een aantal adviezen en tips voor als u bij ons komt.

Wat is dagverpleging Dermatologie?
Binnen de dagverpleging Dermatologie worden patiënten met een (chronische)
huidaandoening behandeld, met als doel de huidaandoening beter onder controle te
krijgen. Binnen de dagverpleging is het mogelijk om meer en uitgebreider aandacht te
besteden aan de behandeling van en voorlichting over uw huidaandoening.
Patiënten komen binnen de dagverpleging gedurende een bepaalde periode een aantal
keren per week voor een behandeling. De dermatoloog overlegt samen met u of
dagverpleging in uw situatie geschikt is. Er wordt met u besproken hoe de behandeling
eruit zal zien, hoe vaak u komt en gedurende welke periode.

Aanmelding en oproep
Wanneer u in aanmerking komt voor de dagverpleging Dermatologie, meldt uw
dermatoloog u daarvoor aan. Vervolgens komt u op de wachtlijst te staan. Zodra er
ruimte is voor uw behandeling neemt een verpleegkundige telefonisch contact met u
op om een afspraak te maken. U krijgt dan verdere uitleg en heeft de gelegenheid om
vragen te stellen over de behandeling.

Wie werken er binnen de dagverpleging?
Binnen de dagverpleging werken verpleegkundigen die u begeleiden bij de behandeling.
Zij hebben in de periode dat u de dagverpleging bezoekt, regelmatig contact met uw
dermatoloog over de behandeling. Tijdens de behandeling komt de dermatoloog af en
toe bij u langs om de resultaten van de behandeling te beoordelen en adviezen te
geven. U hoeft in deze periode geen aparte polikliniekafspraak bij uw dermatoloog
te maken.
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Openingstijden en tijdsduur behandeling
De dagverpleging is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Hoe lang u op de dagverpleging bent, hangt af van de soort behandeling die u krijgt.
Dit kan variëren van twee uur tot een hele ochtend of middag.

Uw eerste bezoek
De dagverpleging bevindt zich bij de polikliniek Dermatologie.
Voor uw eerste bezoek kunt u op de afgesproken tijd plaatsnemen in de wachtkamer
van de polikliniek Dermatologie. U dient zich te melden bij de balie. U wordt opgehaald
door een verpleegkundige van de dagverpleging.
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Adviezen en tips





De dagverpleging heeft geen bezoekuur vanwege de relatief korte tijd die u bij ons aanwezig bent.
Wij adviseren u om comfortabel zittende kleding te dragen.
Wanneer u gebruik wilt maken van onze bad-/doucheruimte raden wij u aan om zeep of douchegel en
badslippers mee te nemen.
Neemt u geen waardevolle spullen mee.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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