Gezamenlijk Medisch
Consult - IVF

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Als ziekenhuis willen we optimale zorg voor onze patiënten. Daarom
geven wij voorlichting door middel van het Gezamenlijk Medisch
Consult. In deze folder leggen we uit wat een GMC-bijeenkomst
inhoudt.
Gezamenlijke Medische Consult (GMC) is een manier van een
polikliniekafspraak als alternatief voor het individuele consult bij uw medisch
specialist. Net als bij een individueel consult is het de bedoeling dat u en uw
partner aanwezig zijn bij het consult.
Het GMC bestaat uit een groep van 6-8 paren en duurt 2 uur. In deze 2 uur
komen zowel uw persoonlijke situatie en vragen aan bod maar ook de
situatie en vragen van de aanwezige medepatiënten. Hierdoor krijgt u meer
kennis over uw situatie en kunt u ervaringen uitwisselen met medepatiënten.
Zij kunnen namelijk andere klachten ervaren.
De medische specialist kan op deze manier meer tijd besteden aan het goed
informeren van u en uw partner. Terwijl u en uw medepatiënten elkaar tips
kunnen geven hoe zij met de situatie omgaan in het dagelijks leven.
Tijdens een groepsconsult zijn een arts en verpleegkundige van de
voortplantingsgeneeskunde aanwezig.
Het GMC kunt u beschouwen als een controleconsult in een groep. Mocht u
na het GMC besluiten voorkeur te geven aan een individueel vervolgconsult
dan is dit altijd mogelijk.

Hoe werkt het?
U krijgt een uitnodiging voor het groepsconsult.
Op de dag van afspraak neemt u om 19.00 uur plaats in de wachtkamer van
de polikliniek gynaecologie. Daar wordt u opgehaald door de verpleegkundige
van de voortplantingsgeneeskunde.
Na een welkomstwoord en een korte toelichting over de gang van zaken start
de arts met de voorlichting over de IVF/ICSI behandeling. De
verpleegkundige vult op sommige punten de arts aan met praktische
aspecten en zal, indien nodig, de prikinstructie geven.
Uiteraard is het mogelijk om een vervolgafspraak in te plannen als u daar
behoefte aan heeft.

Lichamelijk onderzoek
Als lichamelijk onderzoek nodig is wordt er een afspraak met u gemaakt.

Vertrouwelijkheid
Alle deelnemers moeten er op kunnen rekenen dat de besproken informatie
binnen de groep blijft. Op die manier is een GMC een veilige omgeving waar
u vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen. Vooraf aan de GMC vragen
wij u daarom een vertrouwelijkheidformulier te tekenen.

Vragen
Heeft u vragen over de GMC? Neem dan contact op met de polikliniek
gynaecologie, (0318) 43 51 55. Dit kan op maandag- en donderdagmiddag
tussen 14.00 - 16.00 uur.
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