Vrouwen met Incontinentie Polikliniek
VIP
Op de Vrouwen met Incontinentie Polikliniek (VIP) staat de vrouwelijke patiënt met
incontinentieklachten centraal. De VIP is gestart in oktober 2005, met als doel om in korte tijd te
komen tot een diagnose en behandelplan voor vrouwen met urine-incontinentie.

Verwijzing
Na een verwijzing opgesteld door de huisarts, gynaecoloog, uroloog of een andere specialist wordt u
opgeroepen voor de VIP, door middel van een telefonische oproep. U maakt kort kennis met de
Verpleegkundig Incontinentie Consulent (VIC). Zij stuurt u een vragenlijst en een plaslijst (mictielijst)
toe, die u nauwkeurig dient in te vullen en mee moet nemen naar het eerste consult.

Consult
Het eerste consult kan plaatsvinden op locatie ETZ Tweesteden of op de locatie ETZ Waalwijk. De
consulent heeft met u een intakegesprek, waar onder andere de vragenlijst en plaslijst besproken
worden.
Naar aanleiding van het intakegesprek spreekt zij met u de eventueel benodigde onderzoeken af. Ook
bepaalt zij, in overleg met u, of u voor het tweede consult moet terug komen bij de uroloog, de
gynaecoloog of bij beiden op het combinatiespreekuur.
Het tweede consult bestaat uit het aanvullend onderzoek en (mogelijk) aansluitend het consult bij de
specialist(en). De spreekuren in combinatie met enkel de gynaecoloog vinden plaats op zowel de
locatie ETZ Tweesteden als de locatie ETZ Waalwijk. De combinatiespreekuren met de uroloog en
gynaecoloog samen, vinden tweemaal per maand plaats op de locatie ETZ Tweesteden op de
maandagmiddag of vrijdagmiddag. De Verpleegkundig Incontinentie Consulente voert de aanvullende
onderzoeken uit en is bij de spreekuren aanwezig om u te begeleiden. Naar aanleiding van de
onderzoeken volgt een diagnose en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld.

Bereikbaarheid
Bij vragen kunt u ons bereiken via de mail: vip@etz.nl
Of telefonisch via de polikliniek Gynaecologie en vraagt u dan naar de Vrouwen Incontinentie
Polikliniek.
Aanwezig op maandag en vrijdag, woensdag en donderdag afwisselend
Nicole van Leijsen; verpleegkundig continentie consulent
Sandra van Strien; verpleegkundig specialist i.o.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ TweeSteden
VIP via polikliniek Gynaecologie:
E-mail: vip@etz.nl

(013) 221 01 10
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