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Genitale Mutilatie
Vrouwenkliniek UZ Gent

Multidisciplinair
Centrum
Genitale Mutilatie
De Vrouwenkliniek kan je aangepaste zorg
en begeleiding bieden.
Heb je klachten veroorzaakt door je besnijdenis?
Heb je pijn bij je menstruatie?
Heb je last van infecties?
Heb je klachten bij het urineren?
Heb je vragen rond zwangerschap en bevalling?
De gynaecoloog en uroloog kunnen je klachten
behandelen. Chirurgisch herstel van je besnijdenis
kan besproken worden.

Denk je nog vaak aan de besnijdenis,
vaker dan je zelf zou wensen?
Voel je je vaak gespannen of heb je vaak een
depressieve stemming?
Heb je pijn bij seksuele betrekkingen en
veroorzaakt dit problemen in je relatie?
Je kan op gesprek komen bij de seksuoloog
en de psycholoog om je verder te helpen.
Ook de kinesist kan je helpen.

Heb je vragen in verband met je asielaanvraag of je
verblijfsstatuut?
Wil je ondersteuning bij praktische, (financieel)administratieve zaken?
Maak je je zorgen over het risico op besnijdenis van je
dochter(s)?
De sociaal verpleegkundige helpt je om de juiste
stappen te ondernemen.

Afspraken
Wil je gewoon even je verhaal kwijt?
De vroedvrouw luistert naar jouw verhaal en zorgt
dat je bij de juiste zorgverlener terecht kan.

Ons team
Gynaecologen
Prof. dr. Kristien Roelens
Dr. Mireille Merckx, PhD
Vroedvrouwen
Marilyn D’hondt
Martine Meulebroek
Chirurgen reconstructieve genitale heelkunde
Prof. dr. Piet Hoebeke
Prof. dr. Stan Monstrey
Prof. dr. Steven Weyers
Psycholoog – Seksuoloog
Els Elaut
Kinesist
Bie Stockman
Sociale Dienst
Ann Segers
ICRH
Els Leye

De gespecialiseerde consultatie vindt elke week plaats
op woensdagvoormiddag in de Vrouwenkliniek van het
UZ Gent, enkel op afspraak.
Gelieve u eerst in te schrijven aan de kassa op het
gelijkvloers van gebouw K1-K2.

Contactgegevens
Vrouwenkliniek
Polikliniek P3-P4
Tel. 09 332 37 82
Tel. 09 332 37 85

Bereikbaarheid
www.uzgent.be/nl/overuz/bereikbaarheid
Het Sint-Pietersstation bevindt zich op 20 à 25 minuten
wandelen van het ziekenhuis.
Vanuit de randgemeenten en het stadscentrum rijden
bussen en trams naar het UZ Gent. Bereken de beste
route via http://gent.delijn.be.

