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Informatie over de polikliniek Seksuologie 

 
In het Groene Hart Ziekenhuis bevindt zich 
een polikliniek Seksuologie. In deze folder 
vindt u informatie over deze polikliniek en 
waarvoor u daar terecht kunt. 
 
Seksualiteit 

Voor een aantal mensen is seksualiteit 
plezierig en bevredigend, maar voor een 
aantal ook niet. Seksualiteit is voor hen 
bijvoorbeeld vervelend, pijnlijk of zelfs 
beangstigend.  
Omdat men vaak niet gewend is om over 
seksualiteit te praten, kunnen mensen met 
seksuele problemen zich eenzaam voelen of 
abnormaal. Sommige mensen hebben 
hierdoor moeite met het aangaan van 
relaties. Anderen die al een relatie hebben, 
kunnen door seksuele problemen van elkaar 
vervreemden. 
Voor velen is het moeilijk om dergelijke 
problemen met vrienden en kennissen te 
bespreken. Daarom kan het prettig zijn om 
hierover met een seksuoloog te praten. 
 
De seksuoloog 

Mw. Dr. S. Kalmijn is huisarts-seksuoloog NVVS. 
Zij kijkt zowel naar de lichamelijke als 
psychische en relationele kanten van een 
seksueel probleem. 
  
Waarvoor kunt u terecht? 

Haar deskundigheid betreft vooral het geven 
van voorlichting aan en behandeling van 
individuen en paren met seksuele problemen 
zoals: 
• Geen of weinig zin in vrijen en dit als een 

probleem ervaren. 
• Problemen rond het orgasme, 

bijvoorbeeld te vroeg of niet kunnen 
klaarkomen. 

• Erectieproblemen. 

• Pijn bij de gemeenschap bij de vrouw of 
man, of vaginistische reacties. 

• Problemen bij de gemeenschap, 
bijvoorbeeld angst hiervoor of deze is niet 
mogelijk. 

• Andere problemen in de 
seksualiteitsbeleving. 

 
Bovendien begeleidt zij mensen met seksuele 
problemen die zijn ontstaan door 
(chronische) ziekte, handicaps of operaties. 
 
Werkwijze 

In één of twee oriënterende gesprekken 
wordt een diagnose gesteld, eventueel na 
een lichamelijk onderzoek. Daarna wordt 
samen met u, en eventueel met uw partner, 
een plan opgesteld.  
Dit plan bestaat uitsluitend uit gesprekken, 
welke een half uur tot een uur duren. Tijdens 
deze gesprekken krijgt u regelmatig 
suggesties mee voor oefeningen thuis. 
 
Blijkt dat uw vraag niet aansluit bij haar 
aanbod, dan overlegt zij met u bij welke 
instantie of hulpverlener u beter terecht kunt. 
 
Kosten en vergoeding 

Een consult van 45-60 minuten is 90 euro. Een 
kort consult (30 minuten) is 45 euro. 
Consulten worden soms vergoed in het 
aanvullende pakket, neem hierover contact 
op met uw zorgverzekeraar. 
 

Afspraak 

U kunt worden doorverwezen door de huisarts  
of uw specialist via Zorgdomein of met een 
gewone verwijsbrief. Ook kunt u een afspraak 
maken zonder verwijzing. 
Voor een afspraak kunt u bellen naar 
telefoonnummer (0182) 50 50 12. 



De spreekuren vinden plaats op de 
woensdagen op de polikliniek Gynaecologie.  
 
Meldt u zich eerst bij de balie. Daarna kunt u 
plaats nemen in de wachtkamer. Hier wordt u 
opgehaald door de seksuoloog. 
 
Adresgegevens 
Groene Hart Ziekenhuis 
afdeling poli Gynaecologie/Verloskunde 
1e etage (route 32) 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
 
Vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Hebt u na het lezen van deze folder vragen, 
dan kunt u bellen naar (0182) 50 50 12  en 
vragen naar de polikliniek Gynaecologie. 
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