Bekkenbodemcentrum

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent verwezen naar het bekkenbodemcentrum in Ziekenhuis
Gelderse Vallei voor verder onderzoek en eventuele behandeling van
klachten die met uw bekkenbodem te maken hebben.
Deze klachten kunnen te maken hebben met:
de baarmoeder en de vagina, het vakgebied van de gynaecoloog
de blaas en de plasbuis, het vakgebied van de uroloog
de darm, het vakgebied van de maag, darm, lever-arts
de bekkenbodem, een complex geheel van spieren in het bekken, het
vakgebied van de bekkenfysiotherapeut
Vaak hebben de verschillende klachten met elkaar te maken en is onderzoek
en behandeling door verschillende specialisten nodig.
Om uw klachten te beoordelen, en te voorkomen dat u vaak terug moet
komen op de polikliniek, krijgt u bijgevoegde vragenlijst. Naar aanleiding van
deze vragenlijst, maken wij voor u een afspraak op maat. Meestal heeft u
met een van bovenstaande specialisten een afspraak. Het kan ook zijn dat
uw klacht meer complex is en u een aantal afspraken op één dagdeel bij
verschillende specialisten krijgt. Aan het eind van het spreekuur worden door
de betrokken specialisten de resultaten besproken (het bekkenbodemteam).
U wordt de volgende dag gebeld door de verpleegkundige. Zij bespreekt met
u wat er besproken is, het vervolgtraject en of alles duidelijk is.

Vragenlijst
Door te werken met een vragenlijst, willen wij voorkomen dat u in tweede
instantie nog naar een andere specialist wordt verwezen.
Dit is niet altijd te voorkomen.
De vragenlijst is uitgebreid. Het is een landelijke vragenlijst voor verzakkingsen incontinentieproblemen. Misschien lijken niet alle vragen relevant in uw
situatie, toch is het belangrijk om de volledige vragenlijst in te vullen. Hiermee
krijgen wij een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten en de invloed
daarvan op uw leven.
Uiteraard wordt met de ingevulde vragenlijst zorgvuldig omgegaan; deze
wordt onderdeel van uw medisch dossier.

Afspraak op de polikliniek
Nadat u de vragenlijst teruggestuurd heeft in bijgesloten envelop, krijgt u een
afspraak toegestuurd. In deze afsprakenbrief staat met welke specialist of
specialisten u een afspraak heeft.

Wilt u bij het terugsturen van de vragenlijst uw naam, adres en
telefoonnummer controleren? Bij onduidelijkheden over de ingevulde
vragenlijst neemt de verpleegkundige contact met u op.
Wilt u bij het eerste bezoek aan de polikliniek een geldig legitimatiebewijs en
een verzekeringspapier meenemen?

Vragen
Als u vragen heeft over de procedure of over de vragenlijst, dan kunt u
contact opnemen met:
Urozorg
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 - 09.00 uur en 13.00 13.30 uur via (0318) 43 58 71.
Polikliniek gynaecologie
Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 16.30 uur via (0318) 43 51 35.
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