MuCeS: voor al uw vragen en problemen op het gebied
van seksualiteit
Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de een is het
een zeer belangrijk onderdeel, voor de ander is het veel minder
belangrijk. Seksuele problemen kunnen leiden tot bijvoorbeeld
onvrede, gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid,
relatieproblemen of gezondheidsklachten.
Wanneer seksualiteit een probleem is, kunt u zich wenden tot
MuCeS. MuCeS is een centrum voor seksuologie,
gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van
vragen en problemen op het gebied van seksualiteit.
Met welke vragen en problemen kan ik bij MuCeS terecht?
U kunt zich met iedere vraag/klacht/probleem van seksuele
aard wenden tot MuCeS. Voorbeelden zijn:
•
te veel of te weinig zin in seks
•
erectie- of ejaculatieproblemen
•
pijn bij het vrijen
•
orgasmeprobleem
•
vaginistisch reageren (bij vrouwen is geen penetratie
mogelijk)
•
seksuele problemen vanwege een lichamelijke ziekte of
handicap.
Wanneer u een vraag heeft over anticonceptie, over een SOA
(seksueel overdraagbare aandoening) of vragen over een
ongewenste zwangerschap, dan verwijzen we u graag door
naar andere instanties.
Wat gebeurt er als ik mij aanmeld bij MuCeS?
Vragenlijst en intake
Als u zich aanmeldt of als u door bijvoorbeeld uw huisarts bent
verwezen naar MuCeS, vragen wij u eerst schriftelijk om
informatie. Dit is nodig om te bepalen door welke hulpverlener u
het best gezien kunt worden voor een eerste gesprek.
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Sommige klachten kunnen het beste door een arts-seksuoloog
behandeld worden. Andere problemen horen thuis bij een
psycholoog-seksuoloog. Om hiervan een inschatting te maken,
sturen we u een vragenlijst toe. Als u het vervelend vindt om
deze lijst in te vullen, dan kunt u dit altijd laten weten en leggen
we op een andere manier contact.
Multidisciplinair overleg
Na één of twee gesprekken is de intake afgerond en bespreken
we uw aanmelding in het multidisciplinair overleg. Dit betekent
dat alle medewerkers van MuCeS meedenken over de
diagnose en de behandeling die voor u het beste is. Iedereen
doet dit vanuit zijn eigen vakgebied (gynaecologie,
huisartsgeneeskunde, urologie en psychologie). Zo gebruiken
we alle aanwezige kennis en kunnen we u direct naar de juiste
persoon verwijzen.
Behandeling
We streven ernaar dat de behandelaar dezelfde persoon is als
degene die de intake doet, zodat u niet hoeft te wisselen van
hulpverlener. Ook is het zo dat bepaalde behandeltrajecten
kunnen bestaan uit meerdere sporen waar dan ook
verschillende hulpverleners bij betrokken zijn. Voorbeelden zijn
een lichamelijk onderzoek bij de arts-seksuoloog en
gesprekstherapie bij de psycholoog-seksuoloog. Uiteraard
bespreken wij het behandelplan met u en dient u eerst uw
toestemming te geven.
Wie werken er bij MuCeS?
Mw. dr. N. van Binsbergen
Mw. drs. R. Brus
Mw. M. Brüsewitz
Mw. drs. I. Gruijters
Dhr. drs. G. de Kroon
Dhr. dr. J. Maas

gynaecoloog-seksuoloog NVVS
klinisch psycholoog-seksuoloog
NVVS
psychologisch medewerker
GZ-psycholoog-seksuoloog
NVVS
arts-seksuoloog NVVS-FECSM
gynaecoloog-seksuoloog
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De directie van MuCeS wordt gevormd door mevrouw N. van
Binsbergen en mevrouw R. Brus. Het secretariaat is in handen
van mevrouw M. van Ham en mevrouw C. van den Hurk.
Kosten van de behandeling
Voor informatie inzake de kosten van behandeling bij MuCeS
verwijzen wij u naar onze website www.muces.nl.
Als u een afspraak wilt afzeggen, doet u dit dan minimaal twee
werkdagen van tevoren via e-mailadres muces@mmc.nl.
Anders brengen we u persoonlijk een deel van de
consultkosten in rekening, namelijk een bedrag van € 45. De
zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.
Verder is voor u van belang om te weten dat per 1 januari 2012
de zorgverzekeraars geen zorgkosten vergoeden van patiënten
die zonder een verwijsbrief een afspraak maken bij Máxima
Medisch Centrum c.q. MuCeS. Als u in behandeling gaat bij
MuCeS dient u dus een verwijsbrief (van bijvoorbeeld uw
huisarts) te kunnen overleggen.
Klachtenregeling
Als u klachten heeft over uw behandeling of over uw
behandelaar, kunt u die het beste eerst met uw behandelaar
bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden
tot de klachtenfunctionaris van Máxima Medisch Centrum via emailadres klachtenfunctionaris@mmc.nl.
Praktische informatie
MuCeS (polikliniek seksuologie) is gevestigd in Máxima
Medisch Centrum locatie Eindhoven. Aan de ds. Th.
Fliednerstraat 1, 5631 BM in Eindhoven.
Wilt u plaatsnemen in de centrale hal en op het afgesproken
tijdstip naar MuCeS komen? U vindt ons via routenummer 101.
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Heeft u vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met MuCeS, telefoonnummer (040) 888 60 50
of e-mail muces@mmc.nl.
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www.mmc.nl
MMC locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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