Pre-operatief onderzoek

Inhoud
Inleiding

3

1.

Wat is een pre-operatief onderzoek?

3

2.

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

3

3.

Verloop van het pre-operatief onderzoek 4

4.

Belangrijke informatie:
niet nuchter, geen operatie

8

5.

Geef veranderingen door

8

6.

Contactpersoon

8

7.

Locatie en contact

9

Tot slot

2 · Pre-operatief onderzoek Alrijne Ziekenhuis (Samen+)

9

Inleiding
U bent door uw arts doorverwezen naar de polikliniek
Anesthesie voor een pre-operatief onderzoek, omdat u
binnenkort geopereerd wordt. Uw arts heeft met u gesproken
over uw geplande operatie en wanneer deze operatie
plaatsvindt. Uw operatie zal plaatsvinden in Alrijne Ziekenhuis
Leiderdorp als onderdeel van Samen+.
Om de operatie en uw verblijf in het ziekenhuis goed te laten
verlopen, is het belangrijk dat u en wij goed voorbereid zijn.
Om die reden heeft u een afspraak voor het pre-operatief
onderzoek in Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, Leiden of
Alphen aan den Rijn. In deze folder vindt u de nodige
informatie over het pre-operatief onderzoek op onze
polikliniek.

1. Wat is een pre-operatief onderzoek?
Het pre-operatief onderzoek vindt plaats vóór een operatie. Het
bestaat uit één of meer gesprekken en/of onderzoeken. Het doel
is alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en
de verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Voor
de afspraak heeft u een vragenlijst gekregen. Wij verzoeken u
deze thuis al in te vullen.

2. Wat neemt u mee naar het spreekuur?


Een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek;



uw legitimatiebewijs en zorgpas;



de ingevulde vragenlijst;



naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;



indien gewenst een lijst met vragen die u wilt stellen.
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3. Verloop van het pre-operatief onderzoek
Het pre-operatief onderzoek bestaat uit verschillende
gesprekken en onderzoeken. Wij streven er naar om deze waar
mogelijk allemaal op één dag in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp,
Leiden of Alphen aan den Rijn te laten plaatsvinden. Indien
uitgebreide aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn,
bespreekt de arts met u of deze (indien van toepassing) kunnen
plaatsvinden in uw eigen ziekenhuis.

3.1 Officiële registratie
Wanneer u voor het eerst in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp,
Leiden of Alphen a/d Rijn bent, dient u eerst geregistreerd te
worden in het computersysteem, voordat u met de
voorbereidende gesprekken kunt beginnen. Dit kan bij polikliniek
anesthesie. Hiervoor dient u een geldig legitimatiebewijs en uw
zorgverzekeringspas mee te nemen.

3.2 Ontvangst
Afhankelijk van uw leeftijd, de operatie en uw (medische)
omstandigheden heeft u een gesprek met een polikliniek
assistent, met een basisarts of met een anesthesioloog.
Nader medisch onderzoek kan nodig blijken tijdens het gesprek
met de polikliniekassistente. Daarnaast kan uw
gezondheidstoestand meteen al een gesprek met een arts
noodzakelijk maken, ook al bent u nog geen 45 jaar. U krijgt dan
een (vervolg)gesprek met een basisarts en/of een anesthesioloog.
Ook is het mogelijk dat er nadere onderzoeken moeten worden
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verricht. Als dat zo is, dan krijgt u daarvoor op het preoperatief
onderzoek een afspraak mee.

3.3 Medicijngebruik
Vóór het gesprek met de polikliniek assistent, de basisarts of de
anesthesioloog heeft u een medicatie-opnamegesprek met een
apothekersassistent. Het is van groot belang dat u, voor het
gesprek, een medicatieoverzicht van uw apotheek meebrengt.
De apothekersassistent heeft de taak om het door u
meegebrachte actuele medicatieoverzicht met u door te nemen
en, na uw toestemming, te registreren in het digitale ziekenhuis
systeem. Uw behandelend arts heeft dan een goed beeld van uw
medicatiegebruik en eventuele allergieën. Ook zal de
apothekersassistent u adviseren hoe u uw medicatie rondom de
operatie moet gebruiken.
Vragen over de operatie zelf of over de anesthesievorm kunt u
stellen in het gesprek met de polikliniek assistent, basisarts of
anesthesioloog.

3.4 Gesprek
Een polikliniek assistent, basisarts of anesthesioloog nodigt u uit
voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats in een spreekkamer.
De polikliniek assistent, basisarts of anesthesioloog vertelt u over
de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook wordt de
anesthesievorm met u doorgesproken. De polikliniek assistent,
basisarts of anesthesioloog stelt eventueel nadere vragen over
uw medicijngebruik en neemt de vragenlijst met u door.
Als iets onduidelijk is, dan kunt u dit natuurlijk altijd vragen. De
anesthesioloog heeft altijd de eindverantwoordelijkheid.

Pre-operatief onderzoek Alrijne Ziekenhuis (Samen+)· 5

Anesthesioloog
Als u prijs stelt op een gesprek met een anesthesioloog, zonder
dat daar op medische gronden reden voor is, dan kan dat. U kunt
dit aangeven op het vragenformulier of melden tijdens het
spreekuur. Wij maken dan een afspraak voor u met een
anesthesioloog.

3.5 ECG en bloeddruk
Bij alle patiënten, ouder dan 60 jaar, wordt een hartfilmpje (ECG)
gemaakt en wordt de bloeddruk gemeten.

3.6 Bloedafname
Voor sommige operaties is het noodzakelijk dat er een (werk)dag
voor de operatie bloed bij u wordt afgenomen. Dit is nodig voor
de aanvraag van bloedproducten die mogelijk bij uw operatie
nodig zijn. Indien dit bij u het geval is dan wordt dit aangegeven
op de afsprakenlijst die u mee naar huis krijgt na een bezoek aan
onze polikliniek en krijgt u een aanvraag mee.
Als bloedonderzoek nodig is, zullen wij uiteraard zoveel mogelijk
bepalingen in één bloedafname laten verrichten. Toch is het dan
soms mogelijk dat u niet alleen de dag vóór de operatie, maar
ook op de dag ván de operatie nog bloed moet laten afnemen.
Als dit het geval is, krijgt u hiervoor op de polikliniek
Anesthesiologie een aanvraag mee.

3.7 Bezoek verpleegafdeling
Indien gewenst, kunt u aansluitend aan het pre-operatief
onderzoek een bezoek brengen aan de verpleegafdeling waar u
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voor de operatie wordt opgenomen. Op deze manier heeft u al
een eerste indruk en kan de afdelingsverpleegkundige u
informatie geven over de opname.
Bovenstaande betekent wel dat wanneer u een bezoek aan de
verpleegafdeling wilt brengen, het pre-operatief onderzoek in
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp plaats zal vinden.

3.8 Geloof en medische handelingen
Wanneer u vanwege uw geloofs- of levensovertuiging bepaalde
medische handelingen niet toestaat, verzoeken wij u dit te
melden aan de polikliniek assistent.

3.9 Nuchter zijn: niet eten en drinken voor de
operatie
Tijdens een narcose vallen de hoest- en slikreflex weg, waardoor
het gevaar bestaat dat maaginhoud in de longen komt, wat
ernstige complicaties kan veroorzaken. Om die reden moeten
operatiepatiënten vanaf enkele uren voor de operatie nuchter
blijven, dat wil zeggen niets meer eten en drinken.
Tijdens het pre operatief onderzoek op de polikliniek Anesthesie
krijgt u instructies over nuchter zijn voor uw operatie. U vindt de
nuchter-instructies ook op het formulier dat u op de polikliniek
Anesthesie ontvangt.
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4. Belangrijke informatie: niet nuchter,
geen operatie
Als u zich niet houdt aan de nuchter-instructies, die u tijdens uw
bezoek op de polikliniek Anesthesie heeft ontvangen, dan kan de
operatie niet doorgaan. Dit is zowel voor u als voor het
ziekenhuis een onwenselijke situatie. Daarom vragen wij u met
klem om de nuchter-instructies op het formulier op te volgen.

5. Geef veranderingen door
Voor uw veiligheid rondom de operatie is het belangrijk dat u
bijzondere wijzigingen in uw gezondheidstoestand in de periode
tussen het preoperatief onderzoek en de operatie doorgeeft aan
uw behandelend arts of de polikliniek Anesthesie.
Bijzondere wijzigingen zijn bijvoorbeeld: een nieuwe diagnose,
andere klachten, verandering in medicijngebruik, bezoek aan een
spoedeisende hulp of opname in een ziekenhuis.

6. Contactpersoon
Om uw privacy te beschermen, verzoeken wij vooraf met uw
familie of kennissen af te spreken wie uw contactpersoon is
tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Wij geven dan alleen aan die
persoon inlichtingen over u. Indien nodig, nemen wij contact op
met deze persoon.
Neem de gegevens van uw contactpersoon (naam en
telefoonnummer) mee naar het spreekuur. Natuurlijk kan uw
contactpersoon ook meekomen naar het spreekuur, als u dit
prettig vindt.
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7. Locatie en contact
De polikliniek Anesthesie Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft
routenummer 64 en is van maandag tot en met vrijdag tussen
08.15 en16.45 uur telefonisch te bereiken via 071 517 81 18.
De polikliniek Anesthesie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft
routenummer 203 en is van maandag tot en met vrijdag tussen
08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 80 42.
De polikliniek Anesthesie Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
heeft routenummer 50 en is van maandag tot en met donderdag
tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 46 70 42.
Neemt u bij geen gehoor contact op met de polikliniek in
Leiderdorp.

Tot slot
Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw
zorgverzekeringspas mee te nemen.
Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u
dit dan aan de balie van de polikliniek anesthesie.
Vragen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze
folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de
polikliniek Anesthesie.
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Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis werken intensief
samen binnen Samen+. Door kennis en ervaring te bundelen, zijn wij
in staat de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten met kanker nog
verder te verbeteren. Wij bieden de beste oncologische zorg, in de
veilige setting van het ziekenhuis, dichtbij in de eigen regio.
Alrijne Ziekenhuis
www.alrijne.nl/kanker

Groene Hart Ziekenhuis
www.ghz.nl/kanker

Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
Tel: 071 517 81 78

Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Tel: 0182 50 50 50

Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
Tel: 071 582 82 82

Regiolocaties

Alphen a/d Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 46 74 67
Regiolocaties
Woonservicecentrum
SassemBourg
Jan van Brabantweg 33
2171 HC Sassenheim
Tel: 071 517 87 51

Zuidplas
Doortocht 40
2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180 33 16 99
Schoonhoven
Oranjeplaats 21 G
2871 TL Schoonhoven
Tel: 0182 50 50 87
Bodegraven
Willem de Zwijgerstraat 9
2411 VT Bodegraven
Tel: 0182 50 52 40

Medisch Centrum De Coepel
Randweg 47
2225 PJ Katwijk
Tel: 071 517 83 54
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