U maakt een afspraak met praktijkondersteuner
Jenneke Meier. Als het nodig is bespreekt zij uw
klacht met uw huisarts na. U wordt dan op een
later tijdstip teruggebeld met het advies. Soms zal
Jenneke tijdens het consult aan een (vrouwelijke)
huisarts vragen om even mee te kijken.

Urogynaecologisch
Spreekuur
Sinds 2011 is er binnen de HAGRO Avereest een
spreekuur voor urogynaecologische klachten. Dit
spreekuur wordt door praktijkondersteuner Jenneke
Meier verzorgd. Huisarts Huibertien Oosterlee heeft
hierbij de supervisie.
Voor welke klachten is dit spreekuur
bedoeld?








urine incontinentie
terugkerende urineweginfecties
verzakkingsklachten en pessaria
overgangsklachten
anticonceptieadvies
laten verwijderen van een spiraaltje
advies/vragen i.v.m. SOA

Misschien hebt u het idee dat er aan uw klachten of
(vrouwelijke) ongemakken niets te doen is.
Misschien denkt u dat dergelijke klachten niet ‘erg’
genoeg zijn om mee naar de huisarts te gaan. Of
misschien voelt u gêne om met een bepaalde klacht
naar uw (mannelijke) huisarts te gaan. Dan is het
urogynaecologish spreekuur misschien iets voor u.

Tijden:
Huisartsenpraktijk Schuttevaer
Dinsdag van 08.00 – 17.00 uur.
Huisartsenpraktijk Balkbrug
Woensdag van 08.00 – 12.00 uur.

Vaak is er een oplossing
Voor veel ongemakken of klachten is er wel
degelijk een oplossing of behandeling mogelijk.
Zo nodig wordt u doorverwezen naar een, op een
bepaald gebied, gespecialiseerde zorgverlener.
Deskundigheid
Huibertien Oosterlee heeft in 2010 haar
Kaderopleiding Urogynaecologie afgerond aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit is een 2jarige opleiding voor huisartsen om meer kennis
en vaardigheden op het gebied van urologie en
gynaecologie te verkrijgen. Er zijn in Nederland
ongeveer 30 huisartsen als kaderhuisarts
Urogynaecologie geregistreerd.
Jenneke Meier heeft zich na haar opleiding tot
praktijkondersteuner gespecialiseerd in
urogynaecologische klachten. In 2011 heeft zij de
opleiding “de inzet van de praktijkondersteuner bij
urine-incontinentie” gevolgd. Ze volgt nu na- en
bijscholingen op het gebied van urologie en
gynaecologie.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze websites.

Huisartsenpraktijk De Latyrus
Vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
U kunt een afspraak maken aan de balie, of
bellen met de huisartsenpraktijken.

Adressen
Huisartsenpraktijk Schuttevaer
Schuttevaer 33
7701 DD Dedemsvaart
Telefoon: 0523-629333
Website:
www.schuttevaer.mijnhuisartsenpraktijk.net
Huisartsenpraktijk De Latyrus
Latyrusstraat 12
7701 CX Dedemsvaart
Telefoon: 0523-612363
Website: www.latyrus.nl
Huisartsenpraktijk Balkbrug
Molenweg 20
7707 CD Balkbrug
Telefoon: 0523-656384
Website:
www.balkbrug.mijnhuisartsenpraktijk.net
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