Specialistisch spreekuur
diabetes
Bij ingewikkelde vragen op het gebied van diabetes is het vanaf september 2015
mogelijk om eenmalig het specialistisch team te raadplegen. Dit kan een keer per
maand tijdens het specialistisch spreekuur. Het team bestaat uit mevrouw Smit,
internist, mevrouw Ten Wolde, internist en mevrouw Werson, praktijkondersteuner.
Dit team behandelt u niet maar geeft u en uw huisarts en/of praktijkondersteuner,
advies over uw verdere behandeling. De uitkomst kan een behandeladvies zijn of
toch een verwijzing naar het ziekenhuis.
Tijdens dit spreekuur heeft de internist inzage in uw huisartsendossier. Zij noteert daarin ook haar adviezen aan de huisarts. Heeft u hier vragen over of bezwaar tegen geeft u
dit dan aan bij mevrouw Werson op het moment dat zij u een afspraak met u maakt.

Uw bezoek aan het specialistisch spreekuur
Uw huisarts meldt u aan voor het specialistisch spreekuur. Vervolgens wordt u door
mevrouw Werson uitgenodigd. Het specialistisch spreekuur duurt totaal één uur en
bestaat uit twee delen.
1. Bezoek praktijkondersteuner
Eerst komt u bij de praktijkondersteuner,
mevrouw Werson. Zij controleert uw medicijngebruik en stelt u een aantal vragen over onder
andere uw voedingspatroon. Ook verricht zij
enkele metingen, zoals uw bloeddruk.
Na uw bezoek aan de praktijkondersteuner neemt
u plaats in de wachtkamer voor uw vervolgbezoek
aan de internist.
Foto: Mevrouw Werson in gesprek met patiënte

2. Bezoek internist
Het tweede deel van het spreekuur bestaat uit een bezoek aan de internist,
mevrouw Smit of mevrouw Ten Wolde. Op basis van dit gesprek, het onderzoek en
uw medische gegevens stelt de internist, samen met u, een behandelvoorstel op.

Wanneer & Waar

Het specialistisch spreekuur is een samenwerking met het Flevoziekenhuis. Het spreekuur is elke laatste maandagmiddag van de maand in de
Huisartsenpost, gevestigd in het Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan uw bezoek. Het gaat ook niet ten koste van uw
eigen risico.

Met uw vragen kunt u terecht bij uw eigen huisarts of praktijkondersteuner.
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