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Allereerst: hartelijk welkom bij de vakgroep 
Gynaecologie. De gynaecologen vormen 
samen de vakgroep Gynaecologie. 
In deze folder leggen we de werkwijze van 
onze vakgroep uit. 
 
De vakgroep bestaat uit negen 
Gynaecologen. U vindt een actueel overzicht 
op www.ghz.nl/gynaecologie. 
 
U kunt ook verloskundigen, arts-assistenten 
(dit zijn artsen waarvan een deel in opleiding 
is tot gynaecoloog (AIOS)) en coassistenten 
(dit zijn studenten in opleiding tot basisarts) 
ontmoeten. 
 
Onze vakgroep werkt in teamverband. Door 
de taken onderling te verdelen kunnen we u 
een zo goed mogelijke medische 
behandeling aanbieden. We leggen u graag 
uit hoe wij werken. 
 
Kliniek 

Eén gynaecoloog doet gedurende een hele 
week overdag dienst voor het Vrouw Kind 
Centrum en de acute opnamen. We noemen 
hem/haar dan de afdelingsgynaecoloog. Als 
u op één van de verpleegafdelingen 
opgenomen wordt/bent, krijgt u dagelijks 
visite van de afdelingsgynaecoloog of de 
dienstdoende arts-assistent. Hij of zij regelt ook 
de afspraken over uw gezondheid die 
dagelijks worden gemaakt met onder andere 
de verpleging. 
 
Operaties 

De afdelingsgynaecoloog doet in principe 
alleen spoedoperaties. De andere 
gynaecologen doen de overige operaties.  
Op de polikliniek krijgt u uitgebreid uitleg door 
uw behandelaar als er een operatie gepland 

wordt. Degene die de operatie met u 
afspreekt hoeft niet de behandelaar te zijn 
die bij u de operatie uitvoert.   
De gynaecoloog en/of de gynaecoloog in 
opleiding die bij u een operatie uitvoert heeft 
in ieder geval contact met u op de operatie- 
dag zelf voordat de operatie begint.   
Speciale wensen over wie de operatie bij u 
zal uitvoeren, kunt u van tevoren (als u zich 
aanmeldt voor de ziekenhuisopname) 
aangeven. We zullen in overleg met u hier 
proberen rekening mee te houden. Echter 
bedenk wel dat de wachttijd vaak wat korter 
is als u geen specifieke voorkeur opgeeft. 
 
Voorafgaand aan de operatie, als u onder 
narcose bent, zal de behandelend arts 
(gynaecoloog of arts-assistent) in sommige 
gevallen nog een gynaecologisch onderzoek 
verrichten, om bijvoorbeeld de grootte en 
mobiliteit van de baarmoeder en eierstokken 
vast te stellen. Dit onderzoek zal in principe 
ook door de coassistent worden uitgevoerd. 
Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat van 
te voren aan uw behandelend arts laten 
weten.  
Eventuele vragen kunt u uiteraard ook stellen 
aan de afdelingsgynaecoloog.  
Veel operaties worden gedaan door een 
gynaecoloog samen met een gynaecoloog 
in opleiding (AIOS) Ook de arts-assistent stelt 
zich van tevoren aan u voor. 
 

Vrouw Kind Centrum  

Het Vrouw Kind Centrum bestaat uit  
22 GezinSuites en 5 tweepersoonskamers. In 
het Vrouw Kind Centrum is altijd een 
verloskundige of arts-assistent aanwezig. Hij of 
zij kan dus alle begeleiding en zorg aan u 
geven die noodzakelijk is.  



Ook heeft hij of zij toestemming om bepaalde 
handelingen zelfstandig te verrichten. Dit alles 
uiteraard altijd in samenspraak met de 
dienstdoende gynaecoloog.  
 

Polikliniek 

Op de polikliniek vinden plaats: 
• Verloskundige en gynaecologische 

controles; 
• Poliklinische onderzoeken en ingrepen; 
• Echoscopische onderzoeken; 
• Vruchtbaarheidsonderzoek; 
• Informatieve gesprekken over antenatale 

(dat wil zeggen vóór de geboorte) 
diagnostiek; 

• Poliklinische verpleegkundige controles, 
informatie gesprekken en 
behandelingen; 

• Kleine chirurgische ingrepen. 
 
Op de polikliniek houden de gynaecologen, 
arts-assistenten en verloskundigen spreekuur. 
Ook zijn er verpleegkundigen en 
doktersassistentes aanwezig. Zij helpen onder 
meer bij poliklinische onderzoeken en 
ingrepen. Verder doen zij verpleegkundige 
controles en behandelingen. Daarnaast 
staan zij iedereen met raad en daad ter zijde. 
 
Spreekuren 

De spreekuren zijn volgens vaste schema’s 
gepland. Het is mogelijk om een voorkeur 
aan te geven voor een bepaalde vaste arts. 
In geval van nood, vakantie of volgeboekte 
spreekuren zal dit vaak niet te realiseren zijn. 
 
Gynaecologie/verloskunde is een vakgebied 
waar vaak spoedgevallen voorkomen. In 
onze spreekuren is daarom beperkte ruimte 
ingebouwd voor zogenaamde spoed- 
consulten. Deze beperkte ruimte wordt alleen 
in overleg met ons secretariaat opgevuld. 
Verder hebben we een zogenaamde triage- 
dienst waar spoedpatiënten gezien kunnen 
worden op ons triageplein op de afdeling C4. 
Deze diensten worden uitgevoerd door onze 
arts-assistenten en verloskundigen met de 
dienstdoende gynaecoloog als supervisor.  
Na telefonisch overleg kunt u, als dat nodig is, 
altijd op (zeer) korte termijn op de polikliniek/ 

triage terecht. In dit geval is het echter niet  
mogelijk om de gynaecoloog van uw 
voorkeur te zien. 
Door de spoedconsulten kan het zijn dat een 
spreekuur erg vol is geboekt. Als u denkt dat 
uw probleem een speciale situatie vormt die 
veel tijd in beslag zal nemen, geef dit dan op 
tijd aan. In overleg met het secretariaat kan 
hiervoor in de planning van het spreekuur 
gekeken worden of hier een mogelijkheid 
voor is.  
 
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid van een 
telefonisch consult, vaak zijn deze consulten  
op een kortere termijn te realiseren dan een 
fysiek consult (zie hiervoor onze folder 
Telefonische bereikbaarheid). 
 
Vruchtbaarheidsonderzoek 

Op elke werkdag is er van 8.15 uur tot  
12.30 en 13.30-16.30 uur een speciaal 
spreekuur voor vruchtbaarheidsonderzoeken 
en echoscopische controle van 
eierstokstimulatie. Als het nodig is kan dit ook 
in het weekeinde (9.30-12.30 uur) 
plaatsvinden. Het spreekuur wordt door een 
fertiliteitsdeskundige (verpleegkundige, 
echoscopiste, verloskundige of arts) 
gehouden en wanneer nodig wordt overlegt 
met de gynaecoloog. 
 
Een actueel overzicht van het fertiliteitsteam 
kunt u vinden op: www.ghz.nl/fertiliteit. 
 
Voor het bespreken van resultaten en het 
afspreken van nieuwe onderzoeken of 
behandelingen wordt u altijd weer naar het 
gewone spreekuur van de gynaecoloog 
terugverwezen. 
 
Adresgegevens 
Groene Hart Ziekenhuis  
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
De polikliniek Gynaecologie vindt u op de  
1e etage (route 32). 
 
Het Vrouw Kind Centrum vindt u op afdeling 
C/D4. 
 



Tot slot 

Zoals eerder aangegeven is het altijd mogelijk 
om uw voorkeur aan te geven voor een 
bepaalde gynaecoloog.  
Het kan prettig zijn om door iemand 
gecontroleerd te worden die uw hele 
voorgeschiedenis al kent.  
U bent vertrouwd met elkaar. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de controles tijdens uw 
zwangerschap. We proberen hier zo goed 
mogelijk rekening mee te houden. Echter in 
voorkomende (spoed) gevallen is het 
mogelijk dat dit niet lukt,  
 
Het is daarbij goed te weten dat de 
verschillende gynaecologen verschillende  
aandachtsgebieden hebben, zoals 
bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblematiek, 
bekkenbodemproblemen of verloskunde. Zie 
hiervoor ook de website.  
Om die reden zal de gynaecoloog u soms 
doorverwijzen naar een collega. 
 
De vakgroep Gynaecologie heeft regelmatig 
intensief overleg met academische medische 
centra, de vakgroep Kindergeneeskunde, de 
vakgroep Urologie en de verloskundigen uit 
de regio.  
 
Verder vindt er zo nodig overleg plaats met 
andere maatschappen en disciplines binnen 
en buiten ons ziekenhuis. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat 
wij als vakgroep Gynaecologie ons uiterste 
best zullen doen om u zo optimaal mogelijk te 
behandelen en begeleiden. 
 
Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Wilt u meer informatie op het gebied van 
gynaecologie en verloskunde, kijk dan   
op de patiënten site van de Nederlandse 
Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie: 
www. degynaecoloog.nl en 
www.ghz.nl/gynaecologie. 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van de 
informatie in deze folder, dan kunt u bellen 
met:  
• Polikliniek verpleegkundige 

Gynaecologie/Verloskunde, 
tel: (0182) 50 58 40 of (0182) 50 50 50 
toestel 4920 op werkdagen tussen 
9.00 - 16.00 uur.  

• Het Vrouw Kind Centrum, 
tel: (0182) 50 54 45. 
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