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Heeft u binnenkort een afspraak bij één van de
urologen in ons ziekenhuis of wilt u meer weten over
wat wij voor u kunnen betekenen? In deze folder
stellen we onze artsen en verpleegkundigen aan u
voor en leggen we kort uit met welke problemen of
aandoeningen u bij ons terecht kunt.

Urologie
Het specialisme urologie houdt zich bezig met de
urinewegen van mannen, vrouwen en kinderen.
U wordt doorverwezen naar de uroloog bij
aandoeningen aan de nieren, urineleiders, blaas of
plasbuis. Ook behandelt de uroloog de prostaat en
geslachtsorganen van de man.

Schaamte
Veel mensen schamen zich voor de klachten
waarmee ze zitten en zien er tegenop een dokter te
bezoeken. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig. Zowel
uw huisarts als de uroloog zijn er om u te helpen.
Blijf vooral niet rondlopen met uw klachten!

Mannen
Klachten waarmee mannen bij de uroloog terecht
kunnen zijn bijvoorbeeld plasklachten, prostaat(kanker)onderzoek, erectiestoornissen, infertiliteit
(onvruchtbaarheid) en klachten aan de uitwendige
geslachtsorganen. Al onze urologen diagnosticeren
en behandelen dergelijke klachten.
Sterilisatiewens
Sterilisatie is een veilige en betrouwbare manier
om zwangerschap te voorkomen. Mannen met
een sterilisatiewens kunnen in slechts één bezoek
aan het ziekenhuis worden geholpen. Voordat
de ingreep plaats zal vinden, kunt u gebruik
maken van de online inschrijving via de one-stopvasectomiemodule. Kijk voor meer informatie op
www.uro.nl.

Vrouwen
Problemen waarmee vrouwen bij de uroloog terecht
kunnen zijn bijvoorbeeld bij urine-incontinentie en
plasklachten. Urine-incontinentie, ofwel ongewild
urineverlies, is een veel voorkomend probleem bij
vrouwen. Gevoelens van schaamte verhinderen
vrouwen echter vaak om naar een arts te gaan,
terwijl de problemen in veel gevallen beter te
verhelpen zijn dan u zou verwachten.
Kenniscentrum voor incontinentie en
verzakking
Incontinentie en verzakking bij vrouwen zijn nauw
met elkaar verbonden, daarom hebben we ze
samen in één centrum ondergebracht. Tijdens uw
afspraak wordt u door de gynaecoloog en de uroloog
gezien. Alle onderzoeken gebeuren op dezelfde
dag. Liever zelf thuis al aan de slag? Dat kan met
de zelfzorgmodule Incocure (www.incocure.nl),
een online vragenlijst. U ontvangt een persoonlijke
diagnose en krijgt inzicht in de mogelijke oplossingen.

Kinderen
Klachten waarmee kinderen terecht kunnen bij
de uroloog zijn urineweginfecties, bedplassen en
het opsporen en behandelen van aangeboren
afwijkingen aan de urinewegen.
Laurentius Ziekenhuis
Roermond

Kico-poli (kindercontinentie-poli)
Voor kinderen die problemen hebben met zindelijk

worden, is er een speciale poli in ons ziekenhuis.
Hier wordt onderzocht hoe het komt dat het niet
lukt om de plas op te houden en proberen we te
zorgen voor een oplossing, samen met de ouders.

Kanker in de urologie
Urologen onderzoeken en behandelen kwaadaardige aandoeningen aan de blaas, nieren,
urinewegen, prostaat, penis en teelbal. Voor deze
aandoeningen zijn verschillende behandelingen
mogelijk, afhankelijk van het type tumor. De arts
bespreekt met u welke behandeling voor u het
meest geschikt is.
Zowel de diagnose als de behandeling kunnen
ingrijpend zijn. De tijd rondom de behandeling
en de nazorg zal waarschijnlijk veel vragen en
onzekerheden met zich meebrengen, zowel
bij u als bij de mensen in uw directe omgeving.
Daarom wordt na het gesprek met de uroloog een
afspraak met u gemaakt voor het verpleegkundig
spreekuur Oncologische urologie.

Contact
Voor zeer snelle toegang

Onze urologieverpleegkundigen

Onze urologen
Maak kennis met de urologen van het Laurentius
Ziekenhuis. Zij voeren allen het vak urologie
uit in de volle breedte, maar hebben daarnaast
bepaalde aandachtsgebieden.

M.J.F.M. de Bruin

Dr. D.J.A.J. Oerlemans

Aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden:

- oncologische urologie
- urine-incontinentie bij
vrouwen

- oncologische urologie
- functionele urologie

tot urologische zorg
vindt uw eerste poli-afspraak plaats bij één van
onze
urologieverpleegkundigen.
Heeftgespecialiseerde
u vragen of wilt
u een afspraak
Aan
de
hand
van
de
zorgvraag
bekijken
zij ons
welke
maken? Neem gerust contact
met
vervolgonderzoeken en afspraken nodig zijn.
op.
Adres

Contact
Laurentius Ziekenhuis
Monseigneur Driessenstraat 6
6043 CV Roermond

Stenen in de urinewegen
Een klein steentje in de urinewegen wordt over
het algemeen vanzelf uitgeplast. Grotere stenen
worden doorgaans niet spontaan uitgeplast. Dan
is een behandeling nodig. Een relatief grote steen
kan soms worden vergruisd en/of verwijderd
door middel van een kijkoperatie of via een
zogenoemde ureterorenoscopie (URS).

B.P. Sebregts

Dr. V. Vandonick

Aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden:

- urologie voor kinderen
- behandeling bij nierstenen

- urine-incontinentie bij
vrouwen
- urologie voor kinderen

Telefoon
(0475) 38 22 41
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
In het ziekenhuis
Om bij de polikliniek urologie te komen volgt u
routenummer 0.53
Online
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.lzr.nl/urologie
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