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Gecombineerd spreekuur Urologie en Gynaecologie 

 
U bent doorverwezen naar het 
gecombineerde spreekuur van Urologie en 
Gynaecologie. Het voordeel van een 
gecombineerd spreekuur is dat verschillende 
specialisten uw klachten bekijken en 
behandelen. Hun gezamenlijke aanpak zorgt 
voor de meest complete diagnose van uw 
probleem. Ook is de uitslag en het 
behandelplan meteen na afloop bekend. 
Deze folder biedt u informatie over dit 
spreekuur. 
 
Uw voorbereiding 

Als voorbereiding op het spreekuur vragen wij 
aan u om een (plas)dagboekje en vragenlijst 
in te vullen. De vragenlijst kunt u ook digitaal 
invullen, u kunt hier naar vragen bij het 
maken van een afspraak. Wilt u deze lijsten –
zo mogelijk- uiterlijk één week voor uw 
afspraak naar ons terug sturen naar: 
 
Groene Hart Ziekenhuis 
t.a.v. Bekkenbodemverpleegkundige, 
Gynaecologie 
Postnummer Z1.070B 
Antwoordnummer 10098 
2800 VB Gouda 
 
Het spreekuur 

U bespreekt de vragenlijsten en eventuele 
aanvullende vragen eerst met een 
verpleegkundige. Dit is iemand die u 
begeleidt tijdens uw poli afspraak. Deze 
verpleegkundige assisteert ook bij de 
onderzoeken en kijkt uw urine even na. 
Daarna wordt u door de gynaecoloog, de 
uroloog en de bekkenfysiotherapeut 
onderzocht. 
 
De onderzoeken 

De gynaecoloog doet een inwendig 
onderzoek en maakt een inwendige echo. 

De bekkenfysiotherapeut onderzoekt met 
een inwendig onderzoek de functie van uw 
bekkenbodemspieren. 
De uroloog vult uw blaas met NaCl of kijkt 
eventueel in uw blaas met een  cystoscoop. 
Meer informatie hierover vindt u in onze folder 
Cystoscopie. Hierna moet u uitplassen op een 
speciaal toilet Daarna wordt nog gekeken of 
u de blaas voldoende leeg kunt plassen. 
We doen er alles aan om de onderzoeken zo 
soepel mogelijk voor u te laten verlopen. 
 
De uitslag 

De drie specialisten bespreken direct na 
afloop hun bevindingen met elkaar. Als u 
weer bent aangekleed krijgt u uitleg over de 
bevindingen van de onderzoeken en over 
het mogelijke behandel plan. 
Uw afspraak, inclusief de onderzoeken en de 
uitslag, duurt een uur. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website www.ghz.nl. Ook 
kunt u hiervoor bellen naar (0182) 50 50 50. 
 
Heeft u nog vragen? 

Voor informatie over het Bekkenbodem-
centrum kunt u terecht op 
www.ghz.nl/bekkenbodem 
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