Aan jouw zijde

Ondersteuningsprogramma voor
patiënten met
taaislijmziekte
Informatie voor
patiënten

Waarom Care4Lungs Cystic Fibrosis?
Wanneer iemand de diagnose van een chronische aandoening, zoals taaislijmziekte krijgt,
is hij/zij vaak bezorgd en heeft vragen over hoe bepaalde situaties of bepaalde symptomen
aangepakt moeten worden, en wat je kunt verwachten in de toekomst.
Het Programma Care4Lungs Cystic Fibrosis is opgezet om mensen met taaislijmziekte
steun te bieden in tijden van onzekerheid, door gebruik te maken van strategieën hoe
ermee om te gaan en door het aanrijken van technieken om ontstane emoties te kunnen
reguleren.

Wat komt erbij kijken?
Je krijgt steun voor je ziekte en de behandeling doordat het programma de volgende
onderdelen biedt:

Zullen ermee we beginnen?
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Je specialist zal je opgeven voor het programma Care4Lungs Cystic Fibrosis
en een startpakket zal vervolgens naar jou opgestuurd worden met:
a. Het Deelname Formulier waarmee je instemt deel te nemen
b. Een brochure voor jou als patiënt met informatie over het programma
c. Werkboekje 1 getiteld: Het begrijpen van de ziekte en het belang van de
behandeling

Om aan het programma Care4Lungs Cystic Fibrosis deel te kunnen nemen,
moet je het Deelname Formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen.
Een verpleegkundige van care4lungs-CF zal je opbellen om jouw registratie in
het programma te controleren en te bevestigen.
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Je krijgt werkboekjes toegestuurd, waarin verschillende onderwerpen aan bod komen,
zoals: het begrijpen van jouw ziekte en de behandeling, wat is een chronische aandoening
en hoe ga je ermee om, jouw sociale omgeving en lichaamsbeweging. Hierbij zal je
praktische tips en oefeningen vinden, waarmee je dagelijks kan werken en die je met
de verpleegkundige kunt bespreken tijdens jouw telefoongesprekken.

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent als deelnemer aan het programma,
krijg je toegang tot een gratis telefoonnummer, waar een gespecialiseerd
verpleegkundige jouw vragen over het programma kan beantwoorden.

Wat kan ik van het programma verwachten?
+ Je zult jouw ziekte en de behandeling beter begrijpen
+ Je zult strategieën leren om er beter mee om te gaan
+ Je krijgt tips en begeleiding voor specifieke situaties
+ Je krijgt emotionele steun wanneer je daar behoefte aan hebt

...en, je weet dat we aan
jouw zijde staan!!!

En als ik vragen heb?
Als je vragen hebt over het programma Care4Lungs
Cystic Fibrosis, bespreek die dan met je arts of bel
naar de hulplijn 0800-CARE4LUNGS / 0800-2273458.
Het verpleegkundigenteam van het programma zal
zijn best doen om jouw vragen te beantwoorden.

Support solutions

Dit programma is voor patiënten aan
wie Colobreathe® voorgeschreven is.
Het initiatief komt van Teva Nederland
en het programma wordt gefinancierd
door Teva Nederland B.V.
Als u vragen hebt, kunt u bellen naar
0800-CARE4LUNGS / 0800-2273458
maandag tot vrijdag 09:00-18:00.
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