
AFSPRAAK OPNAME 
VOLWASSENEN

Opname



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

U heeft samen met uw arts besloten dat u geopereerd wordt. 
Hoe gaat het nu verder? 

AFSPRAAK MAKEN BIJ DE ANESTHESIST 
Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. 
Daarom brengt u voor de operatie een bezoek aan de afdeling Pre Operatieve 
Screening (POS). 

De anesthesist op de POS bekijkt of er aanvullende onderzoeken of maat-
regelen nodig zijn, voordat u geopereerd mag worden. De anesthesist geeft 
vervolgens toestemming voor de operatie. Deze toestemming blijft drie tot zes 
maanden geldig. 

HOE PLANNEN WE DE DATUM VOOR DE OPERATIE? 
Wanneer u wordt geopereerd door de KNO-arts, orthopedisch chirurg of 
plastisch chirurg, kunt u drie werkdagen na het bezoek aan de anesthesist 
telefonisch contact opnemen met afdeling Opname over de planning van uw 
operatie. Als er geen contact is geweest, belt afdeling Opname u één tot twee 
weken voor de operatie om de operatiedatum definitief met u af te spreken. 
Wanneer u wordt geopereerd door chirurg, kaakchirurg, uroloog, oogarts of 
gynaecoloog, is de planning pas één tot twee weken voor de operatie bekend. 
U wordt dan door een medewerker van afdeling Opname gebeld om de opera-
tiedatum definitief met u af te spreken. 

Let op:   pas als afdeling Opname de operatiedatum met u heeft 
    afgesproken, is de planning definitief! 

Bij de planning van de operatie wordt rekening gehouden met een eventuele 
urgentie die de arts aan de operatie heeft gegeven. Daarnaast proberen wij 
tegemoet te komen aan uw wensen en voorkeuren. Wel hebben we te maken 
met een wachtlijst en u moet er rekening mee houden dat de wachttijd kan 
worden beïnvloed door spoedeisende patiënten die voorrang krijgen. 
Het komt ook voor dat het operatieprogramma op het laatste moment wijzigt, 
waardoor er ruimte ontstaat voor nog een operatie. Als u op korte termijn 
opgeroepen kunt worden, vernemen wij dat graag van u. 

Daar staat tegenover dat het mogelijk is dat uw ingreep op het laatste moment 
uitgesteld moet worden (vanwege bijvoorbeeld een spoedingreep). Mocht 
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deze situatie zich voordoen, dan wordt u met voorrang geplaatst op een ander 
programma. 

TELEFOONNUMMER AFDELING OPNAME 
Wanneer u iets wilt doorgeven of vragen heeft, is afdeling Opname telefonisch 
bereikbaar op alle werkdagen tussen 09:00 uur en 10:00 uur, 
telefoonnummer:  0344-674330. 

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT UW OPERATIE 
Afspraak anesthesist (poli preoperatieve screening, route 7) 

Operatiedatum: 

Datum voorlichtingsbijeenkomst Rap op Stap, bij nieuwe heup/knie: 
(Zr. Judithzaal, route 8) 

BELANGRIJK! 
Het opname-tijdstip is pas een werkdag voor de operatie bekend. U wordt 
verzocht hierover één werkdag voor de opnamedatum te bellen tussen 
13.30 uur en 14.15 uur naar telefoonnummer:  0344-674066. 
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AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT ETEN EN DRINKEN OP DE DAG VAN 
DE OPERATIE 
Het is belangrijk te weten dat, als onderstaande regels niet worden opgevolgd, 
de operatie kan worden uitgesteld of geannuleerd. Deze afspraken volgen de 
internationale richtlijnen om te voorkomen dat de maaginhoud in de longen 
terechtkomt tijdens de verdoving (anesthesie). 

ALS U VOOR 12.00 UUR WORDT OPGENOMEN: 
 - Moet u nuchter blijven; dit betekent dat u `s ochtends niets mag eten. 
  Wij raden u wel aan om voor het slapen gaan nog een boterham te eten. 
 
 - U mag tot twee uur voor uw opname in het ziekenhuis helder drinken. 

ALS U OM 12.00 UUR OF LATER WORDT OPGENOMEN: 
 - Mag u tot 07.00 uur eventueel beschuit, crackers of toast met jam eten. 
  Dus géén boterham, pap, overig beleg of ei.

  - U mag tot 2 uur voor uw opname in het ziekenhuis helder drinken. 
  Helder drinken houdt in: 
  - water 
  - thee 
  - zwarte koffie
   - heldere vruchtensap 
Dus géén melk, jus d’orange, koolzuurhoudende dranken en alcohol. 

MEDICATIE 
De anesthesist bespreekt met u welke medicijnen u wel en niet in mag nemen 
voor de operatie. Tijdens het bezoek aan de anesthesist krijgt u de folder: 
“Anesthesiologie, informatie rondom uw operatie”, mee. Daarin staan de af-
spraken die met u gemaakt zijn, vermeld. 

LABORATORIUM ONDERZOEK 
Indien met u is afgesproken dat een dag vóór de operatie, of op de dag van de 
operatie laboratorium onderzoek plaats moet vinden, dan kunt u zich hiervoor 
op die dag melden bij het poliklinisch laboratorium in Tiel met het laborato-
rium formulier. Volgt u hiervoor route 5, begane grond. Op werkdagen is het 
laboratorium hiervoor geopend van 08.00 uur -12.00 uur. 



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  5

Woont u in de buurt van Culemborg of Beneden-Leeuwen, dan kunt u ook in 
de poliklinieken aldaar terecht voor laboratoriumonderzoek voor 11:00 uur. 

Indien met u is afgesproken dat op de dag van de operatie laboratorium onder-
zoek plaats moet vinden en u wordt vóór 08.00 uur opgenomen, dan vindt 
het laboratorium onderzoek plaats op de verpleegafdeling. U neemt dan het 
formulier mee naar de verpleegafdeling en geeft het aan de verpleging. 

WORDT U OP MAANDAG GEOPEREERD? 
Indien met u is afgesproken dat een dag voor de operatie laboratorium onder-
zoek plaats moet vinden en u wordt op maandag geopereerd, meldt u zich dan 
op zondagochtend tussen 10.00 uur -12.00 uur bij de receptie in de centrale 
hal van het ziekenhuis. Zij zullen u dan verder helpen. 

DE DAG VAN OPNAME 
Op de afgesproken dag en tijd verwachten wij u, tenzij anders is afgesproken, 
bij de balie van de medicijnregistratie nabij de liften. Daarna brengen de  
vrijwilligers u naar de afdeling. Als u tijdens het weekend voor opname komt, 
wordt u verwacht bij de receptie in de centrale hal. 

TENSLOTTE 
Het is mogelijk, dat de gemaakte afspraak door onvoorziene omstandigheden 
door het ziekenhuis gewijzigd wordt. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, 
meld dit dan zo snel mogelijk aan de opnameafdeling, zodat er met u een 
nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Krijgt u koorts, een ontsteking of bent 
u verkouden binnen een week vóór de ingeplande operatiedatum, laat dit zo 
spoedig mogelijk weten via het telefoonnummer hieronder. Uw ingreep kan 
mogelijk niet doorgaan. 

U kunt de opname-afdeling bereiken tussen 09.00 uur en 10.00 uur 
onder telefoonnummer  0344-674330. 

Voor vragen wat betreft de anesthesie kunt u de poli Pré-Operatieve Screening 
(P.O.S.) bellen. 

POLIKLINIEK PRÉ-OPERATIEVE SCREENING
  0344-674300

op werkdagen tussen 09.00 uur -12.00 uur en tussen 13.00 uur -16.00 uur



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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