Deze folder bevat algemene informatie over de gang van

Aanvullend onderzoek

zaken op onze polikliniek.

Het kan zijn, dat er na het bezoek aan de gynaecoloog
aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Onze

Specialisten

polimedewerksters geven u uitleg en maken een afspraak voor

Op onze afdeling werken negen gynaecologen. In principe is

u. Over sommige uitslagen kunt u bellen. Dit gaat in de regel

één van deze artsen uw behandelend arts. Eventuele

om uitstrijkjes en bloedonderzoek. U krijgt dan een

vervolgafspraken worden zoveel als mogelijk bij dezelfde

telefoonnummer mee met de tijden waarop dit te bereiken is.

dokter gepland. Soms is dat niet mogelijk. Dit kan verband

Voor alle andere uitslagen krijgt u een vervolgafspraak mee op

houden met de aard van uw klacht. Maar ook kan het door

de polikliniek, of een telefonische afspraak met uw

organisatie en vakanties voorkomen dat u tussentijds bij een

gynaecoloog.

andere gynaecoloog terechtkomt. De behandelend
gynaecoloog is echter degene die het beleid met u bepaalt.

Vragen?

Daarnaast zijn er drie verloskundigen werkzaam die

Mocht het zo zijn dat er bij u, na het bezoek aan de

afwisselend spreekuur houden. Ook zijn er 2 verpleegkundig

gynaecoloog nog vragen bestaan, dan verzoeken wij u die

overgangsconsulenten en een fertiliteitsverpleegkundige

zoveel mogelijk te bewaren voor de volgende controle. Indien

werkzaam op de polikliniek gynaecologie.

er geen afspraak meer staat, kunt u alsnog een
controleafspraak maken.

Speciale poli’s
Wij hebben de polikliniek zo gestructureerd dat er speciale

Co-assistent aanwezig

poli’s zijn voor vrouwen met specifieke klachten. Dit heeft tot

Tijdens sommige spreekuren zal een co-assistent (dokter in

gevolg dat u in die gevallen niet op willekeurige dagen of

opleiding) aanwezig zijn. Een deel van het gesprek en

tijdstippen een afspraak kunt krijgen. Mocht u van mening zijn,

onderzoek wordt door hem/haar verricht. Dit verloopt altijd

dat uw klachten dusdanig ernstig zijn dat u daarom eerder bij

onder leiding en verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

ons langs moet komen, dan raden wij u aan om via uw huisarts

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit melden bij

een afspraak te regelen. Houd bij het maken van een afspraak

de assistente aan de balie.

uw patiëntenpas bij de hand. Hier staat relevante informatie op,
die het mogelijk maakt om u adequaat te kunnen helpen.

Partner mee, kinderen niet

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn om uw afspraak

Op onze polikliniek hebben we beperkte ruimte. We verzoeken

na te komen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dat bijtijds te

u dan ook maximaal één begeleider mee te nemen. Probeer

laten weten.

voor uw kinderen oppas te vinden.
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