Voorbereiding op uw operatie of onderzoek
op het opnameplein
Uw arts heeft samen met u besloten dat u geopereerd moet worden en/of dat er een
onderzoek moet plaatsvinden. De assistente van de polikliniek stuurt u door naar het
Opnameplein. Daar krijgt u verdere informatie ter voorbereiding.

Handig om te weten:








U heeft hier gesprekken met verschillende disciplines.
Het aantal gesprekken varieert per operatie/onderzoek.
De wachttijden kunnen hierdoor per patiënt verschillen.
U kunt een afspraak maken of u kunt “inlopen“ zonder afspraak.
“Inlopen” kan alleen als de wachttijden niet te lang zijn. Bij te lange wachttijden
krijgt u een afspraak mee.
U kunt inlopen tussen 08.15 en 16.00 uur.
De verblijfsduur op het Opnameplein kan tot 90 minuten in beslag nemen.

De gesprekken op het Opnameplein
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De apothekersassistent
Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt en medicatie gebruikt, heeft u een gesprek
met de apothekersassistent. Zij bespreekt met u uw medicatie en eventuele allergieën.
De assistent wil graag uw recente medicatie weten en zal daarvoor een overzicht
opvragen bij uw thuisapotheek. U moet daarvoor toestemming geven. Als u dit nog niet
heeft gedaan, kunt u dit voor uw bezoek aan het Opnameplein regelen bij uw
thuisapotheek.

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

De anesthesist/anesthesiemedewerker (bij een operatie)
Deze bespreekt met u de soort verdoving (algehele narcose, ruggenprik of anders).
Hij/zij bespreekt het nuchterbeleid rondom de operatie en de medicatie die u wel of
niet kunt innemen voor de ingreep/operatie.
De sedatiespecialist (bij een onderzoek waarbij u gaat slapen)
Deze bespreekt met u de slaapmedicatie tijdens het onderzoek.
Hij/zij bespreekt het nuchterbeleid rondom het onderzoek en de medicatie die u wel of
niet kunt innemen voor het onderzoek.
De verpleegkundige
Zij noteert uw gegevens voor de verpleegkundige van de afdeling, zodat deze een
compleet beeld van u heeft als u opgenomen wordt. Zij meet de bloeddruk, regelt
eventuele aanvragen voor bloedonderzoek, informeert u over het verloop van de
opname en beantwoordt uw vragen. Zij bespreekt met u de maatregelen die u alvast
kunt nemen voor na het ontslag. Zij noteert een 2e telefoonnummer i.v.m. goede
bereikbaarheid voor de opnameplanning/afdeling.
Het Opnameplein vindt u in de Oranjerie nummer 10
o Inloop
o Afspraak: datum……………………………..tijd……………………………..
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

