Polikliniek
voortplantingsgeneeskunde

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde. U bent
doorverwezen naar de polikliniek voortplantingsgeneeskunde in
verband met het uitblijven van een zwangerschap, of
omstandigheden die daarmee te maken kunnen hebben.
Er is een afspraak gemaakt met uw hoofdbehandelaar
Dr. …………….. op:

…….…-….……-……….... om ……:……uur.
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Begane grond, vleugel C, bestemming 152

Bij deze afspraak wordt u verzocht gezamenlijk aanwezig te zijn.
Om deze afspraak goed te laten verlopen, vragen wij u een aantal zaken
voor te bereiden. De punten die voor u van toepassing zijn, zijn hiernaast
aangekruist. Tijdens deze afspraak is er een aanvullend vraaggesprek
(anamnese) en hoort u uitslagen van onderzoeken. Ook zal er lichamelijk
onderzoek plaatsvinden, in ieder geval bij de vrouw, soms ook bij de man.
NB: Wij willen u erop attenderen dat alle onderzoeken uitgevoerd dienen te
zijn alvorens u bij de arts komt, omdat dit van invloed is op de diagnose en
het beleid. Mocht dit niet mogelijk zijn, overlegt u dan met ons?

O Vragenlijsten
Wilt u bijgevoegde vragenlijsten invullen en met de retourenvelop aan ons
terugsturen?

O VPG-Lastmeter
Wilt u allebei de lastmeter invullen en samen met de vragenlijsten retour
sturen? Dit formulier is bedoeld om een algemene indruk te krijgen van hoe
het met u gaat. Op het formulier kunt u per onderdeel de instructies vinden.
Ο Bloedonderzoek voor de vrouw (1)
Wilt u met bijgevoegd aanvraagformulier bloed laten prikken op één van de
afnamelaboratoria van ons ziekenhuis? U hoeft hiervoor geen afspraak te
maken en niet nuchter te zijn. Wel willen we u vragen uiterlijk 1 week vóór de
afspraak bloed te laten prikken. Onderaan het aanvraagformulier vindt u
informatie over de verschillende locaties en openingstijden of kijk op onze
website: www.geldersevallei.nl
Ο Bloedonderzoek voor de vrouw (2)
Wilt u met bijgevoegd aanvraagformulier bloed laten prikken op één van de
afnamelaboratoria van ons ziekenhuis? U hoeft hiervoor geen afspraak te
maken en niet nuchter te zijn. Dit bij voorkeur op de derde dag van uw
menstruatie, maar wanneer uw cyclus langer dan 35 dagen is hoeft dit niet
op een bepaalde dag van de cyclus. Wel willen we u vragen uiterlijk 1 week
vóór de afspraak bloed te laten prikken. Onderaan het aanvraagformulier
vindt u informatie over de verschillende locaties en openingstijden of kijk op
onze website: www.geldersevallei.nl

O Zaadonderzoek
Wilt u met bijgevoegd aanvraagformulier (herkenbaar aan de rode balkjes)
een zaadonderzoek laten doen? Leest u de instructies op het
aanvraagformulier eerst goed door. Maak zelf zo snel mogelijk een afspraak
via (0318) 43 40 00. Zaadonderzoek is alleen mogelijk op maandag of
vrijdag tussen 08.00 en 09.30 uur. We willen u vragen uiterlijk 1 week vóór de
afspraak het zaadonderzoek te laten verrichten. Een potje voor het
zaadonderzoek kunt u bij één van de (eerder genoemde) afnamelaboratoria
ophalen of op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde (vleugel C
bestemming 152).

Overige/opmerkingen
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u ons
bellen. Op werkdagen tussen 08.15 – 11.00 en 13.30 en 15.30 uur, via
telefoonnummer (0318) 43 51 55. Indien u geen gehoor krijgt, kunt u contact
opnemen via polikliniek gynaecologie (0318) 43 51 50 en kiest u dan voor
optie 1. Bereikbaar van 08.30 -17.00 uur.
U kunt ook een mail sturen, polivpg@zgv.nl. Wij streven ernaar om uw mail
binnen twee werkdagen te beantwoorden.
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