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Inleiding
Gynaecologie is het medisch specialisme dat de problemen van de vrouwelijke
geslachtsorganen en hun functie onderzoekt en behandelt. Het vakgebied bevat vier
subspecialismen:
 Benigne gynaecologie (goedaardige aandoeningen),
 Gynaecologische oncologie (kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen)
 Verloskunde
 Fertiliteit (vruchtbaarheidsstoornissen)
Gynaecologie is verder onder te verdelen in de aandachtsgebieden:
 Uro-gynaecologie en bekkenbodem (verzakkingen, incontinentie van urine en/of
ontlasting),
 Endoscopische technieken (kijkoperaties in de buik en baarmoeder)
 Perinatologie (zwangerschap en ongeboren kind)
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 Prenatale counseling, diagnostiek en echoscopie, preconceptionele counseling
(advies voorafgaand aan zwanger worden)
 Seksuologie
 Psychosomatiek
 Overgang
 Kindergynaecologie.

De vakgroep Gynaecologie
Binnen de vakgroep Gynaecologie zijn deze aandachtsgebieden verdeeld onder de
verschillende gynaecologen. Hierdoor kunnen zij kennis en nieuwe ontwikkelingen goed
bijhouden. Binnen de vakgroep overleggen de gynaecologen over deze onderwerpen
met elkaar en verwijzen zo nodig patiënten naar elkaar door.

Aandachtsgebieden van de gynaecologen
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Endoscopische Chirurgie
Endoscopische Chirurgie;
gynaecologische Oncologie
Fertiliteit; algemene Gynaecologie; overgang
Bekkenbodem; endoscopische Chirurgie
Bekkenbodem; Kindergynaecologie
Gynaecologische Oncologie,Verloskunde
Fertiliteit, endometriose, Verloskunde
Verloskunde
Verloskunde

De polikliniek Gynaecologie
Poliklinische zorg
De poliklinische zorg vindt plaats op de locaties Venlo en Venray.
Wie komt u tegen op de polikliniek Gynaecologie?
De spreekuurassistente/doktersassistente
De spreekuurassistente ontvangt u bij de balie van de polikliniek. Zij registreert dat u
aanwezig bent, geeft u de benodigde informatie en helpt u met het maken van
vervolgafspraken. Een doktersassistente kan ook assisteren bij kleine ingrepen of bij een
behandeling.
De polikliniekverpleegkundige
De polikliniekverpleegkundige assisteert bij kleine ingrepen en onderzoeken. Zij heeft
haar eigen spreekuur waar zij onder andere zwangere patiënten uitvoerig voorlicht over
de zwangerschap en de bevalling. Daarnaast valt het geven van instructie over
wondverzorging en het thuis toedienen van medicijnen binnen haar taakgebied.
De klinisch verloskundige
U kunt op het spreekuur van de klinisch verloskundige terecht voor een voorbereidend
gesprek over de bevalling. Tijdens de bevalling is de klinisch verloskundige uw
aanspreekpunt. Na de bevalling verricht zij de kraambedcontrole en is zij aanwezig bij de
visites van arts-assistenten en/of gynaecoloog.
De arts assistent
Arts-assistenten zijn volledig bevoegde artsen die in opleiding zijn tot gynaecoloog. Op
de polikliniek houdt de arts-assistent spreekuur onder supervisie van de gynaecoloog.
Dit kan betekenen dat een gynaecoloog meekijkt tijdens het lichamelijk onderzoek of dat
er overleg plaatsvindt over het beleid tijdens of na uw bezoek aan de polikliniek.
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De gynaecoloog
De gynaecoloog heeft een algemeen spreekuur, waarbinnen ook het lichamelijk
onderzoek plaatsvindt. Er zijn ook gespecialiseerde spreekuren voor een
aandachtsgebied. Kleine poliklinische ingrepen zoals een colposcopie (onderzoek van
de baarmoedermond) en een hysteroscopie (kijken in de baarmoeder) worden zoveel
mogelijk gepland binnen de gespecialiseerde spreekuren. Veel vrouwen vinden het
moeilijk om naar een gynaecoloog te gaan. Gynaecologen zijn opgeleid om om te gaan
met eventuele schaamtegevoelens en het onderzoek uit te voeren met minimale belasting
voor u als patiënte.
De echoscopist
De echoscopist(e) maakt echo’s tijdens de zwangerschap. Op indicatie kan altijd een
echo gemaakt worden. Er bestaat een nauwe samenwerking met het echocentrum
CVONL. Daar worden ook veel echo’s gemaakt voor de vakgroep Gynaecologie.

De klinische zorg Gynaecologie
Kliniek
Klinische zorg vindt zowel plaats op de locatie Venray als op de locatie Venlo. Op beide
locaties vinden planbare onderzoeken en operatieve behandelingen plaats. Dit kan in
dagbehandeling of bij een opname van langere duur.
Daarnaast is op de locatie Venlo:
 Acute zorg (bevallingen en acute gynaecologie);
 Verloskundige opnames (zwangerschap en kraambed);
 Complexe gynaecologische operaties die intensieve ondersteuning nodig hebben.

Ingreep
Als u met uw gynaecoloog (in opleiding) hebt besproken dat een ingreep of operatie
nodig is, ontvangt u van uw behandelend arts informatie over de ingreep, de mogelijke
complicaties, de verwachte opnameduur en herstelperiode.
Planning
De planning van een ingreep regelt u met de spreekuurassistente in de cabine achter de
balie. Zij kijkt met u naar de termijn waarbinnen de ingreep moet plaatsvinden en
bespreekt met u de datum van de ingreep. Bespreek gerust eventuele (vakantie)
plannen voor een bepaalde periode. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met uw
wensen.
Preoperatief bureau
Na de planning verwijst de spreekuurassistente u naar het preoperatief bureau, locatie
Venlo of locatie Venray. U krijgt hier een afspraak voor een lichamelijk onderzoek.
Verder bekijkt de anesthesioloog of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de
ingreep. Met de anesthesioloog kunt u ook de manier van verdoven bespreken.
Belangrijk is dat u weet welke andere aandoeningen u heeft en welke medicijnen u
gebruikt (vraag zo nodig een actueel medicijnoverzicht bij uw apotheek).
Acute opname?
Als u acuut moet worden opgenomen bespreekt de gynaecoloog (in opleiding), die u
opneemt, met u de reden van opname, een eventuele ingreep en de opnameduur.
Bespreek ook eventuele andere aandoeningen en welke medicijnen u gebruikt.
Informatie
U heeft altijd toegang tot uw gegevens via www.mijnviecuri.nl Inloggen kan via DigiD of
uw ZD nummer. In de toekomst gaat ook de vakgroep Gynaecologie meer gebruik
maken van deze mogelijkheid om u informatie te geven
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U kunt gebruik maken van de behandelapp van
VieCuri. U kunt deze downloaden via de APPLEstore of Google play. Hierin worden zoveel mogelijk
onderzoeken en behandelingen opgenomen.

Vaak krijgt u nog een folder mee met aanvullende informatie.
Wilt u meer informatie dan kunt u terecht op de website van het ziekenhuis:
www.viecuri.nl of de patiënteninformatiewebsite van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie: www.degynaecoloog.nl. Informatie over verloskunde vindt u
op www.geboortecentrumnoordlimburg.nl

Opleiding
Opleidingsziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum is een opleidingsziekenhuis. Hierdoor kunt u studenten in
opleiding tot arts, leerling verloskundigen, leerling verpleegkundigen of artsen in
opleiding tot specialist tegenkomen. Dit heeft vaak voor u het voordeel dat wat meer tijd
aan uw probleem kan worden besteed. Verder vindt altijd overleg plaats binnen de
opleidingssetting. Wilt u toch liever de specialist zelf of uw vaste arts spreken, geef dit
dan aan bij het maken van de afspraak.
Operaties worden meestal door een gynaecoloog en een gynaecoloog in opleiding
samen uitgevoerd. Het aandeel in de operatie van de gynaecoloog in opleiding is
afhankelijk van de complexiteit van de operatie en het opleidingsniveau van de
gynaecoloog in opleiding . De gynaecoloog is altijd actief aanwezig bij een operatie en
heeft de leiding.
In de laatste periode van de opleiding kan een gynaecoloog in opleiding een eigen
operatie programma hebben. Hierbij kan altijd een gynaecoloog worden opgeroepen. Als
u, om welke reden dan ook, bezwaar heeft tegen het feit dat de gynaecoloog in opleiding
de ingreep onder supervisie van de gynaecoloog verricht, kunt u dit aangeven bij uw
eigen gynaecoloog.

Patiënttevredenheid
Kwaliteit
Kwaliteit van zorg staat hoog in ons vaandel. Als afdeling Gynaecologie, maar ook als
ziekenhuis VieCuri, vinden wij het belangrijk te weten hoe u de geleverde zorg ervaren
heeft.
Na uw bezoek aan de polikliniek of na een opname kunt u benaderd worden om een
vragenlijst in te vullen. Of u deze lijst invult, is niet van invloed op uw behandeling. De
gegevens worden anoniem verwerkt.

Registratie van medische gegevens
Als u wordt behandeld in ons ziekenhuis worden medische gegevens geregistreerd. Zo
kunnen wij het aantal ingrepen en complicaties inventariseren.
Uiteraard geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk voor meer
informatie op
www.viecuri.nl/praktische-informatieof www.hulpbijprivacy.nl
Het is van algemeen belang dat patiëntgegevens ook kunnen worden gebruikt voor
algemeen wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Alleen zo kan de gezondheidszorg op
een kwalitatief hoog peil worden gehouden. Uw gegevens worden niet zomaar voor deze
doeleinden verstrekt. De gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt, zodat
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niemand kan weten dat het om uw gegevens gaat. Als u niet wilt dat de anonieme gegevens
worden gebruikt kunt u dit aan uw gynaecoloog mededelen.

Meer informatie over de registratie van uw medische gegevens vindt u bij de hieronder
staande organisaties.
 rondom zwangerschap en geboorte zowel over moeder als kind. Stichting Perinatale
Registratie Nederland
www.perinatreg.nl
 zwangeren bij spoedverwijzingen
Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL)
www.nazl.nl
 prenatale screening
www.peridos.nl
 medische gegevens bij gynaecologische operaties.
Stichting Complicatieregistratie Gynaecologische Chirurgie Nederland (SCGC)
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
 gericht op de behandeling van gynaecologische tumoren.
DGOA Dutch Gynaecological-Oncology Audit. www.dica.nl/dgoa/home.nl

Bereikbaarheid
Afsprakenbureau
Voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de gynaecologen.
 0900 81 86 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar)
Polikliniek Gynaecologie
Locatie
Venlo

routenummer 67

ma t/m vr
09.00 –17.00 uur

(077) 320 6860

Locatie
Venray

routenummer 75
(laag 1)

ma t/m vr
09.00 - 17.00 uur

(077) 320 6860

Polikliniek Verloskunde
Locatie Venlo
Locatie
Venray

routenummer 88
laag 3
routenummer 75
laag 1

(077) 320 68 60
(077) 320 68 60

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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