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Maag-, Darm- en Leverziekten IJsselland Ziekenhuis  
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De ontwikkelingen in de zorg voor maag-darm-lever 
patiënten heeft de laatste jaren niet stil gestaan.  
Mede daarom kunnen we u nu veel meer zorg, voorlichting 
en begeleiding bieden dan een aantal jaar geleden.  
 
Om deze extra zorg en begeleiding te kunnen bieden is in 
het IJsselland ziekenhuis een specifieke MDL-polikliniek 
gestart. Dit spreekuur wordt geleid door een speciaal 
daarvoor opgeleidde MaagDarmLever-verpleegkundige. 
Wij noemen deze verpleegkundige de MDL-verpleeg-
kundige. 
 

Wat kunt u van de MDL-verpleegkundigen 
verwachten? 
 

• Zij zijn uw eerste aanspreekpunt als u vragen heeft. 
 

• Zij geven algemene informatie over uw maagdarmlever-
aandoening en de gevolgen die deze aandoening heeft 
voor uw dagelijks functioneren.  

 

• Zij leggen contact met de maagdarm leverarts als daar 
aanleiding voor is.  

 

• Zij geven u adviezen voor de klachten die door de 
aandoening of behandeling kunnen ontstaan.  

 

• Zij geven voorlichting en instructie over medicijngebruik.  
 

• Zij geven voorlichting en informatie over onderzoeken   
en behandelmethoden.  

 

• Zij controleren uw gewicht en bloeddruk.  
 

• Zij zorgen voor reguliere bloedcontroles (onder toezicht 
van de arts). 
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Behalve deze taken is de begeleiding van de MDL-
verpleegkundigen afhankelijk van úw vragen en de 
problemen waar ú in de praktijk tegen aanloopt.  
Daarom is het mogelijk -buiten de controles om-  
zélf een afspraak te maken met de MDL-verpleegkundigen 
of uw vragen te stellen tijdens het telefonisch spreekuur 
(zie onder).  
 

Zelf een afspraak maken? 
Hoe maakt u zelf een afspraak? 
Neem telefonisch contact op met de afsprakenbalie van de 
polikliniek Interne Geneeskunde:  tel: 010 - 258 59 02 of 
neem contact op met de MDL-verpleegkundige tijdens het 
telefonisch spreekuur.  

 
Waar wordt het MDL-spreekuur gehouden? 
Het spreekuur van de MDL-verpleegkundigen wordt 
gehouden op de afdeling Maag- en darmonderzoek:  
volg routenummer 45. U meldt zich op de afgesproken tijd 
aan de balie. 
 

Wanneer zijn de MDL-verpleegkundigen 
aanwezig? 
De MDL-verpleegkundigen zijn aanwezig van maandag 
t/m vrijdag. Op deze dagen hebben zij telefonisch 
spreekuur van 08.00 uur tot 09.00 uur. 
Telefoonnummer: 010 - 258 3033 of 010 – 258 3034 
 
Wij verzoeken u voor alle vragen, die niet tot het eerst 
volgende spreekuurbezoek kunnen wachten, contact op  
te nemen met de MDL-verpleegkundigen tijdens het 
telefonisch spreekuur. 

 



Meer informatie? 
Kijk dan eens op de website van de patiëntenvereniging 
www.crohn-colitis.nl  
 
Meer lezen?  

Kijk voor aanbevolen websites op www.ysl.nl bij uw specialisme. 

 
Namens  
De maagdarmlever verpleegkundigen: Marina Motjé, Annemijn 
van der Hammen,  Marieke Zwijnenburg en Alinda de Graaf. 
De maagdarmlever artsen: dr. W.A. Bode, dr. H. Geldof,             
dr. F. Bekkering, dr. R. Winograd en dr. T.J. Tang. 

 

Ruimte voor het noteren van uw vragen 
 
……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft 

ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen 

en risico’s, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust. 
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