Centrumlocatie

U bent onder behandeling op de polikliniek Inwendige Geneeskunde, afdeling Infectieziekten.
De medische zorg voor HIV/AIDS wordt verzorgd door een team van gespecialiseerde artsen
(internist-infectiologen) en verpleegkundigen (verpleegkundig consulenten). Deze folder is
bedoeld om u te informeren over de gang van zaken en de bereikbaarheid van de polikliniek.

Afdeling Inwendige Geneeskunde,
polikliniek Infectieziekten

Het team
Artsen
In het Erasmus MC werken internisten-infectiologen en internisten in opleiding op de
polikliniek infectieziekten.
De internisten houden zich vooral bezig met de lichamelijke klachten en het verrichten van
lichamelijk onderzoek. Van de internist krijgt u ook de uitslagen van het bloedonderzoek en
door de internist worden afspraken gemaakt voor eventuele andere onderzoeken.
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waar ook artsen werkzaam zijn die in
opleiding zijn. Het kan daardoor voorkomen dat tijdelijk een andere arts (internistinfectioloog in opleiding) de zorg overneemt. De arts in opleiding staat echter onder toezicht
van de internist-infectioloog, die eindverantwoordelijk is voor alle zorg met betrekking tot
HIV. De internist-infectioloog is daardoor altijd op de hoogte en bewaakt de voortgang van
uw zorg.
Verpleegkundig consulenten
De verpleegkundig consulenten hebben als taak u te begeleiden bij uw HIV infectie. Zij zijn
uw eerste aanspreekpunt bij vragen over uw ziekte. Ook houden zij een verpleegkundig
spreekuur waarbij de volgende zaken aan bod kunnen komen:
-

Informatie over de ziekte en de mogelijke behandelingen.

-

Instructie betreffende besmettingsgevaar, zo nodig ook aan partner, vrienden en familie.

-

Gesprekken over de maatschappelijke gevolgen die op korte of op lange termijn kunnen
ontstaan zoals werk, huisvesting, mantelzorg en dergelijke.

-

Het wijzen op of inschakelen van andere hulpverlenende instanties.

-

Informatie geven over verschillende onderzoeken die gedaan kunnen worden.

-

Het aanvragen van recepten (zie verder onder recepten)

Psychosociale zorg
Aan ons team zijn ook een psycholoog en een medisch maatschappelijk werker verbonden.
In principe geschiedt de doorverwijzing via de verpleegkundig consulent, maar u kunt ook
zelf contact met deze dienst opnemen via de Unit Psychosociale Zorg Volwassenen en
Consultatieve Psychiatrie, telefoonnummer: 010 704 46 16.
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Bereikbaarheid polikliniek
Maken/wijzigen afspraak
Voor het maken of wijzigen van de afspraak belt u met de polikliniekassistente van de balie
van de polikliniek, telefoonnummer 010 704 01 15 keuze 2.
Informatie
Voor algemene informatie kunt u terecht bij de verpleegkundig consulenten. Zij zijn op
werkdagen aanwezig tussen 8:00 en 16:30 uur. Elke werkdag houden zij een telefonisch
spreekuur tussen 8:00 en 11:00 uur.
Voor niet spoedeisende zaken kunt u ook bij ons terecht per e-mail,
ons adres is: consulenten.infectieziekten@erasmusmc.nl
Vermeld bij e-mail altijd uw naam, geboortedatum en patiëntnummer en de naam van uw
behandelend arts. Wij streven ernaar uw mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
Houdt u er wel rekening mee dat we u niet kunnen garanderen dat uw e-mail alleen door
uw eigen arts of consulent zal worden gelezen. U kunt dus privacy gevoelige zaken beter niet
per e-mail stellen. Heeft u naar aanleiding van het antwoord op uw mail nog vragen, dan
raden wij u aan toch even telefonisch contact op te nemen.
Voor alle algemene vragen over uw gezondheid of gezondheidsproblemen kunt u gewoon bij
uw huisarts terecht.
Spoedeisende zaken
Voor spoedeisende zaken tijdens kantooruren kunt contact opnemen via de mobiele
telefoon: 06 33 331 151. U krijgt dan een van de verpleegkundig consulenten aan de telefoon.
Zo nodig wordt uw vraag voorgelegd aan een van de artsen.
Voor spoedeisende zaken in de avond-, nacht- en weekenduren kunt u contact opnemen met
de dienstdoende arts-assistent Inwendige Geneeskunde via het centrale nummer van het
ziekenhuis, telefoonnummer 010 704 0 704.
Recepten
De beste en veiligste manier om uw recepten te vragen is tijdens uw bezoek aan uw arts.
Als u tussendoor niet genoeg medicijnen heeft tot uw volgende afspraak, moet u met een
paar zaken rekening houden: het uitschijven van recepten buiten de polikliniekafspraak kan
uiterlijk 2 dagen duren en de apotheek moet de medicatie vaak bestellen, dit kan ook weer
een aantal dagen duren. Daarnaast is het zo dat, in overeenstemming met de geneesmiddelenwet, de apotheek in het bezit moet zijn van het originele recept. Wij zullen het recept naar
uw huisadres versturen.

Vraag daarom uw nieuwe recept aan minstens twee weken voordat uw
medicijnen op zijn !
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Voor het aanvragen van een recept kunt u terecht bij de verpleegkundig consulenten.
Dit kan via het telefonisch spreekuur tussen 08:00 en 11:00 uur op 010 703 57 37 of

Meer informatie
Meer informatie over onze polikliniek kunt u vinden op: www.erasmusmc.nl
Klik op patiënt, dan op Volwassenen, vervolgens op Specialismen, Inwendige Geneeskunde
en daarna op Infectieziekten (http://www.erasmusmc.nl/inwendige_geneeskunde/
infectieziekten/).
Telefoonummers en email
Verpleegkundig consulenten,

010 703 57 37

elke werkdag tussen 8:00 en 11:00 uur

Balie, voor het verzetten van afspraken

010 704 01 15

Spoed tijdens werkdagen

06 33 331 151

Spoedgevallen avond of weekend via de

010 704 0 704

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

via e-mail consulenten.infectieziekten@erasmusmc.nl

Psychosociale Zorg

010 704 46 16

Algemeen nummer

010 704 0 704

Email: consulenten.infectieziekten@erasmusmc.nl

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 GE Rotterdam
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telefoniste, vraag naar dienstdoende arts-

