Spreekuur voor bekkenbodemproblematiek
In deze folder vindt u informatie over het gecombineerde spreekuur voor bekkenbodemproblematiek van de urologen, gynaecologen en chirurgen. We vertellen u voor
wie het spreekuur is bedoeld, hoe het is opgezet en waar het wordt gehouden.

Voor wie is het spreekuur bedoeld?
Het gecombineerde spreekuur van de urologen, gynaecologen en chirurgen is bedoeld
voor vrouwen met een incontinentieprobleem.
Incontinentie is de medische term voor het ongewild verliezen van urine en/of
ontlasting. Het is een aandoening waar in Nederland ongeveer 800.000 mensen last van
hebben. Op het spreekuur gaat het over de groep mensen die last heeft van urineincontinentie en/of fecale-incontinentie.
Er zijn verschillende vormen van incontinentie. Elke vorm heeft een andere oorzaak.
Voor veel vormen bestaat een behandeling of zijn er technieken aan te leren waardoor
de klachten verminderen of verdwijnen. Zijn de klachten niet te behandelen, dan zijn er
vaak goede hulpmiddelen om het ongemak dat incontinentie veroorzaakt, te beperken.

Opzet van het spreekuur
Het doel van het spreekuur voor urine-incontinentie is dat vrouwen met incontinentieklachten op één dag gezien en onderzocht worden door zowel de gynaecoloog als de
uroloog. Diezelfde dag krijgt u de uitslagen van de onderzoeken en stelt de arts, indien
nodig, een behandelplan met u op.
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Uw huisarts meldt u aan bij de polikliniek Gynaecologie. Mede aan de hand van de
vragenlijst heeft u deze afspraak gekregen.
U komt allereerst op het spreekuur bij één van de gynaecologen die gespecialiseerd is
op dit gebied. Hij of zij bespreekt met u de klachten, neemt de door u ingevulde
vragenlijst met u door en doet zo nodig een inwendige echo en een inwendig
onderzoek. Deze onderzoeken duren bij elkaar ongeveer 10 minuten en zijn vaak niet
pijnlijk, maar kunnen wel als onaangenaam ervaren worden.
Aansluitend brengt u een bezoek aan de polikliniek Urologie. Daar verricht een
verpleegkundige een blaasfunctieonderzoek. Vervolgens gaat u naar de uroloog voor
een cystoscopie. De uroloog bespreekt de uitslagen van voorgaande onderzoeken met
u. Over deze onderzoeken heeft u al schriftelijk materiaal ontvangen. Mocht dat niet het
geval zijn, of heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Gynaecologie via het afsprakennummer 033 - 850 60 70 (vraagt u naar de
polikliniek Gynaecologie).
Direct na deze onderzoeken overleggen de uroloog en de gynaecoloog over de uitslagen
van de onderzoeken. Vervolgens heeft u een gesprek met de gynaecoloog. In dit
gesprek krijgt u de uitslagen van alle onderzoeken en bespreekt de arts met u wat de
eventuele behandelmogelijkheden zijn.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wanneer u nog niet bekend bent bij een gespecialiseerde bekkenbodemtherapeut, krijgt u tevens een afspraak bij
een gespecialiseerde bekkenbodemfysiotherapeut van Meander Medisch Centrum voor onderzoek en adviezen.

Waar vindt het spreekuur plaats?
Het spreekuur voor urine-incontinentie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag op locatie Baarn,
Molenweg 2, poliklinieken Gynaecologie en Urologie (4e etage).
Op donderdag is ook de chirurg aanwezig op locatie Baarn, Molenweg 2, polikliniek Chirurgie (1e etage).

Vragen
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de
doktersassistente van de polikliniek Gynaecologie. Dat kan via het afsprakennummer van Meander Medisch
Centrum, telefoon: 033 - 850 60 70 (vraagt u naar de polikliniek Gynaecologie).
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