Patiënteninformatie

Operatie in Ziekenhuis
Amstelland
Inleiding
U wordt binnenkort geopereerd in
Ziekenhuis Amstelland. Om u zo goed
mogelijk te begeleiden, wordt u gebeld
voor het maken van afspraken met
betrekking tot uw operatie. U krijgt dan
ook een afspraak voor het préoperatieve spreekuur. Als u binnen twee
werkdagen na uw laatste bezoek op de
polikliniek niet gebeld bent, wilt u dan
zelf contact opnemen met de afdeling
Opname? Dat kan op 020-755 7107.

nemen. Het vragenformulier zal met u
worden doorgenomen. Ook wordt
bepaald of eventueel aanvullende
onderzoeken gedaan zullen moeten
worden.

Onderzoek
Het is mogelijk dat de specialist
bloedonderzoek wil laten doen en
röntgenfoto’s of een ECG wil laten
maken, ter voorbereiding op het preoperatieve onderzoek en de operatie
zelf. Wilt u daarom alstublieft direct na
het bezoek aan de specialist met de
aanvraagformulieren naar het
laboratorium, de afdeling Radiologie en
de ECG-afdeling gaan.






Preoperatief onderzoek
Van de specialist heeft u een ‘vragenlijst
pre-operatief onderzoek volwassenen’
gekregen. Wilt u deze vragenlijst thuis
invullen en vervolgens meenemen naar
de polikliniek Anesthesie op de dag dat
het pre-operatieve onderzoek
plaatsvindt? Wij verzoeken u tevens de
medicijnen die u gebruikt mee te nemen
in de originele verpakking.
Tijdens het pre-operatieve onderzoek
spreekt u met de apothekersassistent,
de verpleegkundige en de anesthesist. U
dient er rekening mee te houden dat dit
onderzoek geruime tijd in beslag kan
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Medicijngebruik
Indien u onderstaande medicijnen
gebruikt, is het noodzakelijk dat u,
ondanks dat u voor de operatie nuchter
moet zijn, deze misschien toch inneemt.
Het betreft:



medicijnen voor hoge bloeddruk;
medicijnen voor het hart;
medicijnen voor de longen;
antidepressiva of rustgevende
medicijnen;
medicijnen voor neurologische
aandoeningen.

Tijdens het pre-operatieve onderzoek
wordt met u afgesproken welke
medicijnen u op de dag van de operatie
moet gebruiken.
Deze medicijnen mag u op de dag
van de operatie NIET innemen tenzij
de anesthesist het anders met u
bespreekt.





Laxeermiddelen;
Vermageringstabletten;
Medicijnen voor suikerziekte en
insulinepreparaten;
Bloedverdunners (de operateur
bespreekt met u wanneer ermee
gestopt moet worden).

Bij twijfel of u met deze medicatie mag
stoppen, moet u overleggen met de arts
die deze heeft voorgeschreven!.

www.ziekenhuisamstelland.nl

Polikliniek Anesthesie
Telefoon: 020 – 755 7091

Operatie in dagverpleging
Indien u in dagverpleging wordt
geopereerd is het noodzakelijk dat er
iemand bij u aanwezig is, nadat u bent
thuisgekomen en ook tijdens de nacht.
Vragen
Als u nog medische vragen heeft die van
belang kunnen zijn voor de operatie,
kunt u contact opnemen met de
polikliniek Anesthesie: maandag, dinsdag
en donderdag van 8.00 - 16.30 uur.
Telefoonnummer: 020 - 755 7091.
Wij wensen u sterkte voor de operatie en
danken u voor uw medewerking.
Anesthesisten Ziekenhuis Amstelland.

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

