Bekkenbodemcentrum
afspraken

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent verwezen naar het bekkenbodemcentrum. Naar aanleiding van
de door u teruggestuurde vragenlijst heeft het behandelteam de
volgende afspraken voor u gemaakt.
O De continentieverpleegkundige spreekt met u het verloop van de dag
door. Mocht u nog nadere specifieke vragen hebben, dan kunt u bij haar
terecht.
O U doet een plastest. Deze test doet u tijdens uw 1e afspraak bij de
continentieverpleegkundige. Meer informatie hierover vindt u in de folder
Flowmetrie.
O De bekkenfysiotherapeute beoordeelt de functie van de
bekkenbodemspieren. Een onderdeel hiervan is een inwendig vaginaal
onderzoek. Aan deze fysiotherapeutische behandeling(en) in het
ziekenhuis zijn eventueel kosten verbonden. Vraag dit na bij uw
ziektekostenverzekeraar.
O De gynaecoloog verricht, nadat er een gesprek met u heeft
plaatsgevonden, aansluitend een gynaecologisch onderzoek.
O De uroloog spreek met u en verricht aansluitend een cystoscopie. Voor
informatie over dit onderzoek is een folder bijgevoegd. U hoeft voor dit
onderzoek niet te stoppen met uw bloedverdunners.
O Indien de envelop aanvraagformulieren voor urineonderzoek bevat, is
het van belang dat u binnen een week na het ontvangen van deze brief
uw urine inlevert. Op de aanvraagformulieren staat aangegeven waar u
de urine kunt inleveren. De urinepotjes zijn bij het inleverpunt te
verkrijgen. Uw urine moet u binnen 2 uur na afname inleveren.
O Indien de envelop een mictiedagboekje bevat, is het belangrijk dat u dit
bij uw eerstvolgende bezoek ingevuld meeneemt. Met deze informatie is
het mogelijk meer inzicht te krijgen in uw problematiek.
O Wanneer u naar uw afspraak op de polikliniek komt, mag u iets eerder
komen. U wordt verzocht om urine in te leveren, zodat wij deze na
kunnen kijken. De assistente roept u hiervoor uit de wachtkamer.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het
Bekkenbodemcentrum. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur

bereikbaar op (0318) 43 51 00 of (0318) 43 51 35.
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