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health
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Abstract description (EN):
In particular for aging men (40+) with micturition
of sexual complaints, the VU medical centre in Amsterdam established a men's
health clinic. Symptoms presented to the urologist by aging men are micturition
complaints, sexual problems, and fear of having prostate cancer. Because of the
strong relationship of these symptoms with cardiovascular riskfactors and lifestyle,
the men's health clinic offers integrated care. This
means that there is attention for all these factors and their interaction. Every men
aged fifty years or older will sooner or later develop (some of) these symptoms.Men
can visit the men's health clinic with referral by the General Practitioners. They are
asked to fill in an extensive questionnaire. Based on the results, they will be
thoroughly examined. The results and
possibly further diagnostics or treatment will be discussed by telephone with the
patient.
Thus,
the
patient
only
visits
the
hospital
once.
VUmc
Title (Original Language):

Mannenkliniek

Abstract description (Original Language):
Deze kliniek richt zich specifiek op de ouder wordende man (50+). Typische
verschijnselen waarmee oudere mannen zich bij de uroloog aandienen zijn
plasklachten, seksuele problemen en de angst voor prostaatkanker.
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Door de sterke relatie die deze symptomen hebben met cardiovasculaire
risicofactoren en leefstijl, beoogt de mannenkliniek geïntegreerde zorg te bieden,
met aandacht voor deze factoren in hun onderlinge relatie. Iedere man boven de
vijftig krijgt vroeg of laat met dergelijke klachten te maken. Mannen kunnen terecht
bij de mannenkliniek zonder huisartsverwijzing. Zij
krijgen bij aanmelding een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van de
vragenlijst vindt op de polikliniek een gericht onderzoek plaats. De uitslag en een
eventueel vervolgonderzoek of behandeling worden telefonisch met de patiënt
besproken. De patiënt hoeft dus maar één keer naar het ziekenhuis te komen.
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