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•Anticonceptie

• Inbrengen IUD

• (T-safe en Mirena)  
controle echo IUD en 
plaatsen  Implanon,

• Bespreken anti-
conceptie tenzij wens 
sterilisatie

•Prolaps

•Aanmeten pessaria  
(huisarts doet controle)

• Fluor Vaginalis

• Fluorklachten

• BVO 

•Cervix 

•Cervixpoliep 

• EEN zorgvraag!
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•Patient moet recept 
krijgen en IUD of 
IMPLANON  
meenemen

Patient dient BVO 
formulieren mee 
te nemen i.v.m. 
vergoeding!
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t •kinderen < 16 jaar
• Obstetrie
•Infertiliteit
• Vermoeden op 
operatieve ingreep

•Reeds behandeltraject in 
AZM

•BMI>35

•Bijkomende psychische of 
psychosociale 
problematiek of 
lichamelijke beperkingen

•Comorbiditeit die 
interfereert met mogelijke  
behandelopties zoals 
trombo-embolische 
processen

•Postmenopausaal
bloedverlies 

• Incontinentie

• Kleine chirurgische 
ingrepen

•Spoed < 5 dgn

•Endometriose

•Taalbarrière 

Gynaecologie (Kaderarts)
Geschikt

Diagnostiek Ongeschikt
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•Anticonceptie

•Bespreken tenzij wens tot 
sterilisatie

• Inbrengen IUD en Implanon, 
verwijderen  (tenzij draadjes 
afgebroken) en controle

•Cyclusstoornis

• Hevig menstrueel bloedverlies of 
metrorragie tenzij reeds 
hormonale therapie geprobeerd 

• Amenorroe/Oligomenorroe

• Prolaps

•Aanmeten pessaria (huisarts 
doet controle)

•Cervix 

•Cervixpoliep 

•Vulva

• Verdenking lichen of andere 
vulvaire dermatosen

• Pijn 

• Buikpijnklachten eci, 

• Dyspareunie

• Fluor Vaginalis

• Fluorklachten

• Controle echo IUD 

• EEN zorgvraag!
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•Patient moet recept krijgen 
en IUD of IMPLANON  
meenemen

• Lab (FSH, E2, Prolactine) reeds 
bekend en niet afwijkend. Geen 
actieve kinderwens

• Tenzij reeds dermovate
geprobeerd zonder effect. Tenzij 
verdachte laesies

o
n

ge
sc

h
ik

t

• kinderen < 16 jaar

• Obstetrie

•Infertiliteit

• Vermoeden op 
operatieve ingreep

•Reeds behandeltraject in 
AZM

•BMI>35

•Bijkomende psychische of 
psychosociale 
problematiek of 
lichamelijke beperkingen

•Comorbiditeit die 
interfereert met mogelijke  
behandelopties zoals 
trombo-embolische 
processen

• Postmenopausaal
bloedverlies

• Incontinentie

• Kleine chirurgische 
ingrepen

•Spoed < 5 dgn

• Cervixscreening BVO

• Endometriose

• Taalbarrière 

Gynaecologie
Geschikt

Diagnostiek Ongeschikt
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