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Uw bezoek aan de polikliniek Reumatologie 

 
Inleiding 

U bent door uw huisarts of specialist 

doorverwezen naar de polikliniek 

Reumatologie. In deze folder vindt u 

informatie over deze polikliniek. 

 

Wat is reumatologie? 

Reumatologie is een specialisme dat zich richt 

op patiënten met een aandoening aan het 

bewegingsapparaat. Dit wordt ook wel 

reuma genoemd. Reuma is een 

verzamelnaam van meer dan honderd 

verschillende aandoeningen aan botten, 

gewrichten, gewrichtsbanden, spieren en 

pezen. Deze aandoeningen worden 

onderverdeeld in: 

• Ontstekingsreuma: daarbij staan 

gewrichtsontstekingen en -zwellingen op 

de voorgrond. Voorbeelden van 

ontstekingsreuma zijn: reumatoïde artritis 

en de ziekte van Bechterew. 

• Slijtagereuma: dit wordt ook wel artrose 

genoemd. 

• Weke delen reuma: zoals bijvoorbeeld 

fibromyalgie. 

 

Wie werken er op de afdeling Reumatologie? 

Op de afdeling werken reumatologen, 

gespecialiseerde reumaverpleegkundigen  

en een onderzoeksassistent: 

• de reumatoloog stelt de diagnose bij u 

vast. Is verdere behandeling nodig? Dan 

vindt dat plaats op de polikliniek. Het kan 

ook zijn dat u wordt terugverwezen naar 

uw huisarts voor verdere begeleiding; 

• de gespecialiseerde reumaverpleeg-

kundigen geven voorlichting en 

begeleiding aan patiënten; 

• de onderzoeksverpleegkundige voert 

metingen uit bij patiënten die deelnemen 

aan wetenschappelijk onderzoek. 

 

Een overzicht van onze reumatologen en 

gespecialiseerd reumaverpleegkundigen 

vindt u op www.ghz.nl/reumatologie. 

 

Afspraak maken 

U kunt een afspraak maken op de polikliniek 

Reumatologie door te bellen naar 

tel.: (0182) 50 50 05. Dit kan van maandag tot 

en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur.  

 

Afzeggen van een afspraak 

Bent u verhinderd? Dan vragen wij u dit zo 

snel mogelijk door te geven aan het 

secretariaat, tel.: (0182) 50 55 87. Afzeggen 

kan tot uiterlijk twee dagen van 

tevoren. Wilt u zelf aangeven dat er een 

nieuwe afspraak moet worden gemaakt? 

 

Wat neemt u mee? 

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u het 

volgende mee: 

• (eventueel) een verwijsbrief van uw 

huisarts 

• uw medicijnkaart (een uitdraai is via de 

apotheek verkrijgbaar) 

• een geldig identiteitsbewijs 

• uw verzekeringspas/bewijs 

 

Eerste bezoek 

Komt u voor het eerst op bezoek bij de 

polikliniek Reumatologie? Dan vragen wij u 

om vijftien minuten van te voren aanwezig te 

zijn om uw gegevens te registreren. 

Het eerste bezoek duurt ongeveer een half 

uur. Na afloop maken wij met u een 

vervolgafspraak als dat nodig is. Is er 

aanvullend onderzoek nodig? Dan maken wij 

direct nieuwe afspraak met u. De meest 

voorkomende aanvullende onderzoeken zijn 

röntgen- en bloedonderzoek. 



 

 

Vervolg afspraak 

Ter voorbereiding op een vervolgbezoek 

wordt vaak aan de patiënt gevraagd om 

bloedonderzoek te laten doen. Als het nodig 

is kan u meerdere malen gevraagd worden 

om tussen verschillende polikliniekafspraken 

bloedonderzoek te laten doen. Van de 

uitslag krijgt u tussentijds geen bericht. Tenzij 

uit de uitslagen blijkt dat wijzigingen in het 

onderzoek of de behandeling nodig is. 

 

Waar moet u zijn? 

De polikliniek bevindt zich op locatie Gouda 

van ons ziekenhuis (Bleulandweg 10, te 

Gouda), route 72. U vindt de aanwijzingen op 

de borden in het ziekenhuis. Bij binnenkomst 

in het ziekenhuis staan gastvrouwen- en heren 

voor u klaar om u de weg te wijzen. Als u bij 

de polikliniek Reumatologie komt, kunt u zich 

melden bij de secretaresse. Daarna mag u in 

de wachtruimte plaatsnemen. 

De polikliniek Reumatologie heeft ook 

spreekuren op locatie Zuidplas,  locatie 

Schoonhoven en locatie Bodegraven. 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen? Neem dan contact op met het 

secretariaat van de polikliniek Reumatologie, 

tel.: (0182) 50 55 87. De polikliniek is 

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

9.00 - 16.00 uur. 

 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op de internetsite: www.ghz.nl. 

Ook kunt u dagelijks bellen naar het 

algemene informatienummer (0182) 50 50 50. 
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