Instructieverpleegkundige
urologie
Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het geven van voorlichting en
instructie bij incontinentie en erectieproblemen. Deze voorlichting vindt plaats
op de polikliniek Urologie van Rijnstate Arnhem of Rijnstate Zevenaar.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Bij een bezoek aan het spreekuur maakt u kennis met één van de
instructieverpleegkundigen. U kunt met al uw vragen op het gebied van
incontinentie of erectieproblemen terecht. Naar aanleiding van uw vragen of
problemen krijgt u voorlichting en advies op maat. Als u meer begeleiding
wenst, kunt u een vervolgafspraak maken.
De spreekuren van de instructieverpleegkundigen Urologie vinden zowel in
Arnhem (route23) plaats als op de poli Urologie in Zevenaar. U kunt telefonisch
een afspraak maken.

Incontinentie
De verpleegkundigen informeren u over de soort incontinentie die u heeft en
geven voorlichting over verschillende incontinentiematerialen. Zij geven tips
over huidverzorging en kunnen u vertellen welke rol een fysiotherapeut bij de
behandeling van incontinentie kan vervullen. Ook kunnen zij u leren uw blaas
te trainen, waardoor uw klachten verminderen. De verpleegkundigen leren u
eventueel zelf te katheteriseren. Zo nodig instrueren zij u hoe u de plasbuis
kunt oprekken (dilatatie). Zij kunnen u vertellen welke hulpmiddelen u in uw
geval het beste kunt gebruiken.

Erectieproblemen
In geval van impotentie geeft de verpleegkundige informatie over diverse
hulpmiddelen en medicijnen. Afhankelijk van uw klachten krijgt u ook
schriftelijke informatie mee of soms een video of DVD.
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Afspraak maken
Op uw verzoek kan uw behandelend arts u doorverwijzen naar het spreekuur
van de incontinentieverpleegkundige. U kunt een afspraak maken via de
polikliniek Urologie.

Vragen
Als u nog vragen heeft, beantwoorden de medewerkers van de polikliniek
Urologie deze graag.

Telefoonnummer
Polikliniek Urologie Rijnstate Arnhem:		

088-005 7705
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

