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De Urologen

Dr. P.H. Langen

R.B.C.B. Lewicz

Aandachtsgebieden
 Kinderurologie
 functionele urologie
 endo-urologie

Aandachtsgebieden
 Brachytherapie van de prostaat
 endo-urologie
 steenlijden

A.H.P. Meier

Dr. M. Vogt

Aandachtsgebieden
 laparoscopische operaties
 incontinentie/bekkenbodem
chirurgie zoals verzakkingen
 uro-oncologie

Aandachtsgebieden
 uro-oncologie/brachytherapie
 endo-urologie
 andrologie

G. Yurdakul
Aandachtsgebieden
 laparoscopische operaties
 uro-oncologie
 urethra chirurgie
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Inleiding
Urologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezighoudt met de nieren en
urinewegen bij mannen, vrouwen en kinderen en met de geslachtsorganen van de
mannen en jongens.
Wat valt binnen het vakgebied Urologie?
 Nieren, urineleiders, blaas, urinebuis
 Mannelijke geslachtsorganen: penis, scrotum met prostaat en zaadballen
Wat behandelt de uroloog?
De uroloog behandelt klachten in het gebied van de bovenste rand van de nier tot de
onderste punt van de plasbuis zoals:
 Nierstenen
 Prostaatklachten
 Blaasaandoeningen
 Incontinentie
 Verzakkingen
 Urineweginfecties
 Kwaadaardige aandoeningen in dit gebied (oncologie)
 Klachten rond vruchtbaarheid (fertiliteit)
 Impotentie
 (aangeboren) afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen
 Dé specialist om te raadplegen bij de wens tot sterilisatie van de man
Operatie door uw eigen uroloog?
Als u geopereerd moet worden dan gebeurt dit zoveel mogelijk door de uroloog die u
heeft gezien op de polikliniek. Soms kan het zijn dat door de soort ingreep of door
een lange wachtlijst het wenselijker is als een andere uroloog u opereert.

Speciale poliklinieken
Voor sommige ziektebeelden zijn speciale poliklinieken zoals
 Bekkenbodem / continentie poli
 Prostaatpoli
 Stomapoli
Bekkenbodem/continentie poli
Op de bekkenbodem/continentiepoli in Venlo en Venray houden de
continentieverpleegkundigen spreekuur. Zij zijn gespecialiseerd in zorg rondom
continentieproblemen van zowel urine als ontlasting.
U kunt op de poli terecht met een verwijzing van uw huisarts of behandelend
specialist voor urineverlies, een verzakking en/of een pijnlijke blaas. De
continentieverpleegkundigen bespreken met u uw klachten en eventuele
onderzoeken die moeten gebeuren. De uroloog bespreekt met u de resultaten van de
onderzoeken en stelt meteen een behandelplan voor.
De verpleegkundigen kennen al het incontinentiemateriaal en weten hoe dit gebruikt
wordt. Zij kunnen advies geven over vergoedingen en patiëntenverenigingen.
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Daarnaast beschikken zij over een netwerk van fysiotherapeuten die deskundig zijn
op het gebied van (in)continentie.
Prostaatpoli
Op de prostaatpoli in Venlo en Venray komen patiënten met klachten van de
prostaat. U komt op de prostaatpoli terecht na verwijzing door de huisarts of een
behandelend specialist. Doel van de prostaatpoli is zo snel mogelijk een juiste
diagnose stellen.
Voorafgaand aan de afspraak met de uroloog bespreekt de verpleegkundige met u
de onderzoeken die nodig zijn en spreekt deze met u af.
Na de onderzoeken komt u bij de uroloog. Deze bespreekt met u de resultaten van
de onderzoek, de diagnose en het behandelplan.
De verpleegkundige is bij het gehele traject betrokken. U krijgt van haar uitgebreide
informatie. Daarnaast kunt u met alle vragen bij haar terecht.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Urologie
Locatie Venlo
routenummer 67
(077) 320 68 33

Locatie Venray
routenummer 44
(0478) 52 26 01

Continentiepoli
Locatie Venlo
routenummer 67
(077) 320 68 33

Continentiepoli
Locatie Venray
routenummer 44
(0478) 52 26 01

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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