Patiënteninformatie

Het vulva spreekuur
Samenwerking Dermatologie en Gynaecologie
U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar het vulva spreekuur. Het vulva spreekuur
is een gemeenschappelijk spreekuur met de dermatoloog en de gynaecoloog voor vrouwen met
ziekten aan de vulva (schaamlippen).
Dergelijke initiatieven van speciale vulvapoliklinieken bestaan momenteel verspreid over het
hele land.

Polikliniek Gynaecologie

Het vulvaspreekuur
Uit ervaring blijkt dat vrouwen met aandoeningen van de schaamlippen vaak jaren problemen
hebben en zich binnen de reguliere (gewone) zorg niet optimaal geholpen en/of begrepen
voelen. De vraag naar specifieke zorg is dan ook hoog.
Daarom wordt u tijdens het vulva spreekuur ontvangen door uw dermatoloog en gynaecoloog.
Hierdoor kunnen deze specialisten hun inzichten direct met elkaar bespreken en u zo een
gerichtere behandeling voorschrijven.
Het vulva spreekuur vindt één keer per twee weken plaats op de donderdagochtend bij de
polikliniek Gynaecologie.
U vindt de polikliniek Gynaecologie op niveau. Volg 7-1 blauw
Het vaste team bestaat uit een dermatoloog, enkele gynaecologen en arts-assistenten in
opleiding van de afdeling Dermatologie en Gynaecologie.
De problemen die wij zien bij het vulvaspreekuur zijn divers en kunnen variëren van jeuk,
krabeffecten en duidelijk zichtbare afwijkingen zoals:
 eczeem;
 neurodermitis circumscripta (jeukplek; plek die tot stand komt door krabben);
 (voorstadia) van vulvakanker;
 symptomen van pijn zonder zichtbare afwijkingen
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Onderzoek
De onderzoeken die eventueel bij u gedaan worden zijn:
 uitstrijkje;
 bloedonderzoek;
 onderzoek van weefsel bij pathologie;
 allergieonderzoek bij contact eczeem.
Behandeling
 Behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van lokale crèmes of zalven;
laserbehandeling of eventueel chirurgie.
 Hebt u pijn tijdens het vrijen dan is bekkenbodemfysiotherapie een mogelijke
behandeling.
Meer informatie hierover vindt u in het patiëntenblad `Ongewild urineverlies bij de vrouw`
 Bij andere seksuologische problematiek kan ons advies zijn om een afspraak te maken bij
de seksuoloog.
Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw huisarts of
u neemt contact op met de polikliniek Dermatologie.
Polikliniek Gnaecologie

043-387 48 00

Websites
 www.mumc.nl
 http://dermatologie.mumc.nl
 www.vulvapoli.nl.
 www.gezondidee.mumc.nl
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