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Samen met de specialist heeft u besloten om opgenomen te worden op de 
afdeling: Dagverpleging.

AFSPREKEN 
De afdeling Opname informeert u over de datum en tijdstip van opname of de 
eventuele wachttijd. U kunt uw voorkeur aangeven alsook de perioden waarin 
u beslist verhinderd bent (vakanties e.d.). Als u een onderzoek of behandeling 
onder narcose of plaatselijke verdoving moet ondergaan, kan uw behandelend 
arts u doorsturen naar de anesthesist. Zodra uw opnamedatum bekend is, 
krijgt u bericht. 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.

Als u wilt, kunt u nadere informatie inwinnen bij de 
AFDELING OPNAME, 
  0344-674330.
maandag tot en met vrijdag van 09.00-10.00 uur

VOORBEREIDING OPNAME 
U hoort van de afdeling Opname wat u ’s morgens op de dag van de operatie 
thuis mag eten en drinken (zie de folder ‘Informatie rondom uw operatie’ en/
of ‘Afspraak opname volwassene’). 
Patiënten die voor pijnbestrijding komen mogen gewoon eten. Het is 
belangrijk dat u passend vervoer regelt; het is ten sterkste af te raden 
zelfstandig naar huis te gaan na de ingreep (dus niet alléén met openbaar 
vervoer of eigen auto reizen). Door de narcose of verdoving is uw reactiever-
mogen verminderd!

Wij verzoeken u
- het te opereren gebied 48 uur van tevoren niet te scheren met een mesje 
- ‘s morgens voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden. Was 

ook de navel extra goed bij een ingreep in het buikgebied
 - op de dag van de opname geen make-up te gebruiken en nagellak te verwij-

deren van vingers en/of tenen. Zorg er bij een operatie aan uw hand voor 
dat u geen gel- of kunstnagels draagt;

- geen sieraden of andere kostbaarheden mee te nemen, géén piercing(s) 
te dragen, want deze kan een infectie veroorzaken,  grote geldbedragen en 
persoonlijke papieren thuis te laten
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Wat moet u meenemen?
 - medicijnen die u gebruikt en een medicijnlijst
 - een contactadres en telefoonnummer van degene die u komt ophalen
 - een setje extra ondergoed en slippers, het is handig als u nachtkleding  
  meeneemt in het geval dat u onverwacht een nachtje moet blijven.

DE DAG VAN OPNAME
Melden in het ziekenhuis
Op de afgesproken dag en tijd verwachten wij u, tenzij anders is afgesproken, 
bij de vrijwilligersbalie in de centrale hal. Eén van de vrijwilligers brengt u naar 
de afdeling, waar één van de verpleegkundigen u de kamer wijst, waar u voor 
en na de ingreep verblijft. U ontvangt tegelijkertijd informatie over de ingreep 
en het verdere verloop van de dag.

Begeleiding naar operatiekamer en afdeling
Om u te begeleiden naar de operatiekamer is maximaal één persoon welkom. 
Deze persoon mag de operatiekamer echter niet betreden. Een begeleider 
mag wel mee naar de operatiekamer indien de patiënt niet in staat is bepaalde 
vragen die op de operatiekamer gesteld worden te beantwoorden. Indien van 
toepassing wordt dit met de begeleider besproken op de poli preoperatieve 
screening of afdeling opname. Er wordt telefonisch contact gehouden met de 
contactpersoon.
 
Als u weer opgehaald kunt worden na de operatie wordt uw contactpersoon 
wederom ingelicht.
Er zijn geen mogelijkheden om de patiënt te bezoeken op de Dagverpleging. 
Op de verpleegafdeling worden controles gedaan te weten: bloeddruk,  
temperatuur, saturatie (meting van het zuurstofgehalte in het bloed). Tevens 
krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. In een enkel geval moet u 
geschoren worden.

Na de ingreep op de operatie-afdeling komt u op de verkoeverkamer  
(’uitslaap’-kamer), waar uw bloeddruk gemeten wordt en het wondgebied 
gecontroleerd. Na de controles komt u terug op de verpleegafdeling om de 
verdoving verder uit te laten werken of om uit te slapen. Wanneer u voldoen-
de hersteld bent, krijgt u (afhankelijk van de ingreep) een brood/beschuitmaal-
tijd aangeboden. Sommige patiënten krijgen een trombose injectie voordat ze 
met ontslag gaan.
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NA DE INGREEP
- De verpleegkundige spreekt telefonisch met uw contactpersoon af op welke 

tijd u opgehaald kunt worden. Mocht de specialist het nodig vinden dat u 
langer in het ziekenhuis moet blijven, dan gaat u naar een andere afdeling. 

- De verpleegkundige maakt voor u een afspraak op de polikliniek voor de 
nacontrole of de afspraak wordt u thuis toegezonden. Hij of zij neemt de 
volgende dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat 
en hoe u de dag in het ziekenhuis ervaren hebt. Als u vrijdag opgenomen 
bent geweest wordt u die maandag daarna gebeld.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met: 

AFDELING DAGVERPLEGING
 0344-674488

elke werkdag van 07.00-18.00 uur
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AANTEKENINGEN



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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