Eczeemspreekuur
Dermatologie verpleegkundige
U hebt van uw dermatoloog de diagnose eczeem gekregen. De behandeling en begeleiding van
eczeem patiënten wordt door de dermatoloog en dermatologie verpleegkundige samen gedaan. Voor
aanvullende controle en begeleiding wordt u gezien op het eczeemspreekuur van de dermatologie
verpleegkundige.
In deze brochure wordt in het kort uitgelegd wat een dermatologie verpleegkundige is en wat zij voor
u kan betekenen.

Wat is een dermatologie verpleegkundige?
Een dermatologie verpleegkundige is een ervaren verpleegkundige die een aanvullende
verpleegkundige opleiding heeft gevolgd gericht op huidziekten. Haar deskundigheid is gericht op het
begeleiden en voorlichting geven bij de behandeling van een huidaandoening en de gevolgen daarvan
voor het dagelijks leven voor u en uw familie.

Het eczeemspreekuur
Samen met de dermatologie verpleegkundige kijkt u naar het effect van de ingezette behandeling. Zo
nodig wordt de behandeling in overleg met uw dermatoloog aangepast.
Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen en wordt er extra uitleg gegeven over:
Het eczeem.
De eczeemzalf en basiszalf en het juiste gebruik hiervan.
 De huidverzorging van een eczeemhuid.
 Hoe om te gaan met jeuk.
 Andere medicatie en hulpmiddelen.



Dit alles met als doel uw zelfredzaamheid met betrekking tot het eczeem te bevorderen.
Mocht u tussen twee afspraken door een vraag of probleem hebben bel ons dan. Misschien kan uw
vraag direct beantwoord worden. Is dit niet mogelijk dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de polikliniek Dermatologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen
worden. Als u wilt, kan er meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden.
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