Centrumlocatie

Deze folder is bedoeld om u te informeren over het VENIM- spreekuur van het Erasmus MC.
Op dit spreekuur kunt u terecht voor controle op seksueel overdraagbare aandoeningen.
Deze folder geeft uitleg over waar en wanneer u terecht kunt op dit spreekuur en wat u er kunt
verwachten.
Tijdens het venim-spreekuur onderzoekt de arts of verpleegkundige u op ontstekingen aan
plasbuis, vagina en anus. Daarbij zal ook gekeken worden naar klachten en symptomen die
wijzen op de aanwezigheid van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).
Het venim-spreekuur is bedoeld voor patiënten die via hun huisarts, hun medisch specialist of
de afdeling Inwendige geneeskunde het advies kregen zich te laten controleren op soa.

VENIM spreekuur

Het VENÏM-spreekuur
Er zijn dagelijkse inloopspreekuren en een afsprakenspreekuur .
Inloopspreekuur “Rochussenstraat” (maandag t/m vrijdag)
Op maandag t/m vrijdag is er van 8:00 tot 9:30 uur een inloopspreekuur voor maximaal
6 patiënten. Hiervoor kunt u geen afspraak maken.
De dagelijkse inloopspreekuren worden gehouden in het gebouw “Rochussenstraat” (voor
routebeschrijving zie achterzijde van deze folder). Vanaf 7:30 uur is gebouw
‘Rochussenstraat’ geopend.
De eerste 6 personen die zich melden op het inloopspreekuur worden onderzocht. Voor
patiënten die zich deze dag melden en waarvoor geen plaats meer is, wordt een afspraak
gemaakt op het eerstvolgende afsprakenspreekuur op de woensdagochtend of woensdagmiddag. Uiteraard is het voor deze patiënten ook mogelijk om op een andere ochtend terug
te komen op het inloopspreekuur.
Afsprakenspreekuur “Rochussenstraat” (woensdagochtend)
Alleen op woensdagochtend bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een
onderzoek. Voor het maken van zo’n een afspraak vragen wij u gebruik te maken van de
mogelijkheid voor afspraken online.
Op http://www.erasmusmc.nl/dermatologie/patientenzorg/venim-spreekuur/ vindt u de
knop naar afspraken online. U dient zich hiervoor eenmalig te registreren. Daarna kunt u
eenvoudig inloggen en zo voortaan zelf uw afspraak plannen.
Het is niet meer mogelijk om via het e-mailadres venim@erasmusmc.nl een afspraak te
maken. Via dit e-mailadres kunt u wel een vraag stellen over het venim-spreekuur.
Het afsprakenspreekuur vindt plaats in gebouw “Rochussenstraat”. Voor routebeschrijving
zie plattegrond op achterzijde van deze folder.
Afsprakenspreekuur “’s-Gravendijkwal” (woensdagmiddag)
Bent u in het Erasmus MC onder controle voor uw HIV infectie dan is er op de
woensdagmiddag ook een spreekuur op afspraak. Dit spreekuur wordt gedaan door de
verpleegkundig consulenten van de polikliniek infectieziekten. Een bezoek aan dit spreekuur
kan gecombineerd worden met de reguliere bloedafname ter controle van de HIV
behandeling 2 weken voorafgaand aan de afspraak met de internist-infectioloog.
U kunt hiervoor een afspraak maken via (010) 704 01 15 of via het telefonisch spreekuur
van de consulenten van 8:00 -11:00 uur via (010) 703 57 37 of via de mail:
consulenten.infectieziekten@erasmusmc.nl
Dit spreekuur wordt gehouden in gebouw Ba, 3e etage (polikliniek Infectieziekten). De
polikliniek is bereikbaar via de hoofdingang aan de ’s-Gravendijkwal of via ingang 2 bij de
parkeergarage. Vanaf metrostation Dijkzigt kunt u de zwarte lantarenpalen volgen naar de
hoofdingang.
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Het consult
Alle bezoekers van het venim-spreekuur krijgen een persoonlijk gesprek met een arts of
verpleegkundige. Eventueel meegekomen familieleden of partners worden verzocht in de
wachtkamer te wachten. Omdat er tijdens het spreekuur persoonlijke vragen worden
gesteld, is het belangrijk dat u in alle rust antwoord kunt geven en eventuele klachten kunt
voorleggen. Partners die ook onderzocht willen worden kunnen uiteraard voor zichzelf een
afspraak maken voor een onderzoek.
Onderzoek
Mannen
Voorafgaand aan het onderzoek stelt de arts of verpleegkundige u vragen over eventuele
klachten. Ook vraagt de arts of u ooit een soa heeft gehad. Voor het onderzoek wordt u
gevraagd uw onderlichaam te ontbloten. Bij mannen vindt het onderzoek plaats op een
onderzoeksbank. Er wordt daarbij onderzoek gedaan in uw keel en anus. Er hoeft geen
'kweekje' afgenomen te worden uit uw plasbuis, onderzoek van uw urine is voldoende.
Vrouwen
Voorafgaand aan het onderzoek stelt de arts of verpleegkundige u vragen over eventuele
klachten. Ook vraagt de arts of u ooit een soa heeft gehad. Vrouwen worden gevraagd zelf
kortdurend een wattenstaafje in de vagina te brengen op het toilet voor aanvullend
laboratoriumonderzoek. Een onderzoek met een speculum of een eendenbektang is meestal
niet nodig. Alleen als u klachten heeft, bijvoorbeeld van een veranderde vaginale
afscheiding, is onderzoek met een eendenbektang nodig.
Bloedonderzoek
Bij een onderzoek naar de aanwezigheid van soa wordt ook uw bloed onderzocht. Er wordt in
uw bloed onderzoek gedaan naar syfilis, hepatitis B en HIV. Soms wordt ook bloedonderzoek
gedaan naar hepatitis C.
Diagnostiek en behandeling
De diagnostiek en behandeling verlopen volgens de vaste richtlijnen van het Erasmus MC.
Voor wat betreft de behandeling houdt dit in dat bepaalde, specifieke infecties worden
behandeld met tabletten en andere infecties met een injectie in uw bil. U krijgt op deze
manier steeds de meest effectieve behandeling. Bij deze behandeling wordt rekening
gehouden met uw dagelijkse medicatie en bijvoorbeeld een eventuele zwangerschap.
Het is belangrijk te weten dat er op het venim-spreekuur niet gekozen kan worden voor een
bepaalde behandeling.
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Kosten
De kosten van uw bezoek en eventuele behandeling worden door het Erasmus MC
gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar, uw zorgpakket en
eventuele eerdere ziekenhuisbezoeken kan dit gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Het wegblijftarief
In overleg met de Minister van VWS is een wegblijftarief voor ziekenhuizen vastgesteld.
LET OP: Wanneer u zonder opgaaf van redenen op de afgesproken tijd niet aanwezig bent op
het afsprakenspreekuur, kan bij u een bedrag van € 43,30 in rekening worden gebracht. Deze
nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Routebeschrijving inloopspreekuur en afsprakenspreekuur
-

Inloopspreekuur en afsprakenspreekuur “Rochussenstraat”: zie onderstaande plattegrond

-

Afsprakenspreekuur “‘-s Gravendijkwal”: zie onderstaande plattegrond
De polikliniek is bereikbaar via de hoofdingang aan de ’s-Gravendijkwal of via Ingang 2
bij de parkeergarage. Vanaf metrostation Dijkzigt kunt u de zwarte lantarenpalen volgen
naar de hoofdingang. Vanuit de centrale hal volgt u de bewegwijzering naar gebouw Ba,
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3e etage (polikliniek Infectieziekten).

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Raadpleeg bij vragen hierover uw zorgverzekeraar.

Bezoekadres VENIM-spreekuur (polikliniek Dermatologie)
Erasmus MC, gebouw ” Rochussenstraat”
Burgemeester s’ Jacobplein 51
3015 CA Rotterdam

0000130

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

