ONE STOP SHOP HEMATURIE
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over het One Stop Shop traject bij hematurie. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of
wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u
worden meegedeeld.
Uw afspraak
Datum en tijd

___________________

U dient zich te melden bij de balie van
de polikliniek Urologie (route 92,
begane grond).
Op de dag van uw afspraak krijgt u verschillende onderzoeken. Het is dus erg
belangrijk dat u zich op de afgesproken dag en tijd meldt zodat alle onderzoeken op één dag kunnen worden
afgerond.
One Stop Shop traject hematurie
Er is bloed in uw urine gevonden. Dit kan
een teken zijn dat een afwijking in uw
urinewegen aanwezig is die moet worden
behandeld. Daarom bent u door uw huisarts doorgestuurd naar de polikliniek
Urologie voor onderzoek van uw urinewegen.
Het is voor u vervelend om lang in onzekerheid te blijven over een mogelijke afwijking en daarom is gekozen voor een
One Stop Shop traject. Dit betekent dat
alle onderzoeken op één dag worden

uitgevoerd en dat u ook diezelfde dag de
uitslag krijgt. Om dit te realiseren dienen
verschillende onderzoeken in een bepaalde volgorde na elkaar te worden gedaan. U zult hiervoor ongeveer een halve
dag op de polikliniek in het ziekenhuis
doorbrengen. Als alle uitslagen bekend
zijn vertelt uw behandelend arts u tijdens
het eindgesprek wat er gevonden is.
Afspraken onderzoeken
U krijgt de afspraak waarop u zich dient
te melden bij de polikliniek Urologie
(route 92, begane grond) thuisgestuurd.
Alle onderzoeken (plaats en tijd) worden
voor u geregeld door de medewerkers
van de polikliniek Urologie. U krijgt deze
te horen wanneer u zich meldt voor uw
afspraak.
Onderzoeken
U meldt zich op de afgesproken dag en
tijd bij de balie van de polikliniek Urologie
(route 92, begane grond).
U dient met een volle blaas naar uw
afspraak te komen. Nadat u zich heeft
gemeld krijgt u van de assistente formulieren voor urine- en bloedafname.
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Urine- en bloedonderzoek
De formulieren neemt u mee naar het
Afnamelaboratorium (route 75, begane
grond). Daar krijgt u eerst 2 potjes. U
gaat vervolgens naar het toilet. U produceert urine in beide potjes en levert de
potjes weer in bij het Afnamelaboratorium.

Voorafgaand aan het gesprek met uw
behandelend arts levert u de ingevulde
vragenlijsten in bij de assistente van de
Behandelpoli (route 99, begane grond).
Lichamelijk onderzoek
Uw behandelend arts neemt eerst de
vragenlijsten met u door en voert daarna
lichamelijk onderzoek uit (= onderzoek
van buik- en geslachtsorganen en een
inwendig onderzoek).

Daarna wordt bij het Afnamelaboratorium
bloed geprikt om de functie van uw nieren
te controleren.
Röntgenfoto
Bij de afdeling Radiologie (route 80, begane grond) wordt een röntgenfoto van
uw buik gemaakt om te zien of nierstenen
aanwezig zijn.

Cystoscopie
Tot slot voert uw behandelend arts een
cystoscopie uit. Dit is een onderzoek
waarbij met een dun kijkertje via de
plasbuis in de blaas naar afwijkingen
wordt gekeken. Zie hiervoor de bijgevoegde folder Onderzoek van de blaas.

Echo-onderzoek
Daarna wordt uw buik met een echo
apparaat bekeken om eventuele afwijkingen in uw nieren op te sporen. Dit
onderzoek vindt ook plaats op de afdeling
Radiologie en werkt via geluidsgolven.
Het onderzoek is niet pijnlijk.

Eindgesprek
Na al deze onderzoeken heeft u een
eindgesprek met uw behandelend arts.
Deze deelt u de uitslag mee van de
onderzoeken. Wanneer blijkt, dat afwijkingen aanwezig zijn dan bespreekt uw
behandelend arts direct het vervolgtraject
met u.

Vragenlijsten
Wij vragen u een aantal vragenlijsten in
te vullen over uw gezondheid en over uw
klachten van de urinewegen.
Het is belangrijk dat u hiervoor een
actueel allergie- en medicatieoverzicht
meeneemt, dat verkrijgbaar is bij uw
apotheek.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
aan de assistente van de polikliniek. De
medewerkers van de polikliniek Urologie
zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer (0181)
65 83 89.

Ook vragen wij u welke ziekten u heeft
gehad, of u geopereerd bent en of bepaalde ziekten in uw familie voorkomen.
Het is belangrijk dat u hier alvast over
nadenkt en eventueel navraag over doet.
Dat maakt het invullen van de vragenlijsten eenvoudiger en betrouwbaarder.
De vragenlijsten ontvangt u van de
assistente van de polikliniek Urologie
wanneer u zich meldt voor uw afspraak.
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Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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