
  

Een operatie in 
dagbehandeling  
 
Informatie voor volwassenen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Binnenkort wordt u voor een operatie opgenomen in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling van locatie: 

 

 Dordwijk, afdeling D2D 

 

 Zwijndrecht, afdeling DBZ 

 

 Zwijndrecht, afdeling ODZ 

 

In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op uw opname, 

de opname zelf, de gang van zaken op de afdeling Dagbehandeling 

en het ontslag uit het ziekenhuis. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u 

ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra 

rekening mee houden.  

 

De dag voor de opname 

Eén werkdag voor de opname belt u tussen 15.00 - 16.00 uur naar 

de afdeling Dagbehandeling. U hoort dan hoe laat we u op de dag 

van opname verwachten. 

Als u op maandag wordt opgenomen, dan belt u de vrijdag 

daarvoor. 

 

 Dagbehandeling D2D, Dordwijk  tel. (078) 654 64 12 

 Dagbehandeling Zwijndrecht  tel. (078) 654 19 17 

 Dagbehandeling ODZ, Zwijndrecht 

- Oogheelkunde    tel. (078) 654 24 86 

- KNO, Urologie en Chirurgie   tel. (078) 654 26 97 
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Voorbereidingen op de operatie 
 

Nuchter zijn  

Voor de operatie moet u nuchter zijn. De regels over nuchter zijn 

leest u in de folder ‘Anesthesie en pre-operatieve screening’. 

 

Medicijngebruik 

De behandelend specialist of anesthesioloog bespreekt met u of u 

voor de operatie moet stoppen met het gebruik van sommige 

medicijnen. Als u die medicijnen gewoon kunt gebruiken, dan mag u 

daarbij een slokje water nemen. 

 

Roken 

Als u rookt, dan mag u op de avond voor de operatie vanaf 24.00 

uur niet meer roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd 

en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten 

na de operatie erg pijnlijk zijn.   

 

Wat neemt u mee? 

Als u voor opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan het 

volgende mee: 

 Makkelijke kleding. 

 Pantoffels of slippers. 

 Eventueel een ochtendjas. 

 Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt en de medicijnen 

die op de dag van opname nodig heeft (in de originele 

verpakking). 

 Eventueel iets te lezen. 

 

Persoonlijke bezittingen 

Kostbaarheden kunt u beter niet meenemen. Het ziekenhuis is niet 

verantwoordelijk voor uw eigendommen. 
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De opname 
 

Wilt u in verband met de hygiëne douchen voordat u naar het 

ziekenhuis komt? U mag na het douchen geen bodylotion of 

bodymilk gebruiken.  

 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op de afdeling 

Dagbehandeling. De verpleegkundige of secretaresse brengt u naar 

uw kamer. 

 

U heeft een opnamegesprek met de verpleegkundige. Zo nodig doet 

zij een aantal voorbereidingen voor de operatie, zoals het meten van 

uw bloeddruk en pols. U krijgt ook de eventueel voorgeschreven 

medicijnen.  

 

Daarna krijgt u een operatiejas aan. Voor de operatie doet u 

sieraden zoals een horloge, piercings, ringen en armbanden af. U 

mag géén make-up en géén nagellak dragen. Heeft u kunstnagels? 

Dan moet u een kunstnagel van één vinger (geen duim of pink) 

verwijderen. 

 

Als u een bril, contactlenzen, hoortoestellen en/of gebitsprothese 

draagt, dan laat u die achter op de Dagbehandeling, tenzij de 

anesthesioloog tijdens de pre-operatieve screening iets anders met 

u heeft afgesproken. 

Na enige tijd brengen we u naar de operatieafdeling. 

 

Op de operatieafdeling 

De anesthesioloog heeft vooraf met u besproken of u onder 

algehele anesthesie (narcose) of onder plaatselijke verdoving wordt 

geopereerd. Op de operatiekamer wordt een infuusnaald ingebracht. 

Via deze naald krijgt u ook de eventuele narcose en worden zo 

nodig extra medicijnen gegeven. 
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Na de operatie 

Na de operatie gaat u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Dit 

is een ruimte waar u onder toezicht uit de narcose bijkomt. Zodra al 

uw controles goed zijn, komt de verpleegkundige van de afdeling 

Dagbehandeling u weer ophalen. 

 

U kunt, als u wilt, op de afdeling uw eigen kleding weer aantrekken. 

Als u mag eten, krijgt u van ons een broodmaaltijd. 

 

Na de operatie komt uw specialist in principe niet meer bij u langs. U 

spreekt uw specialist weer tijdens een telefonische afspraak of 

wanneer u op controle komt op de polikliniek. 

 

Het kan voorkomen dat u een nacht in het ziekenhuis moet blijven. 

U wordt dan op een van de verpleegafdelingen van locatie Dordwijk 

of Zwijndrecht opgenomen. 

 

Bezoek 

Op de afdeling Dagbehandeling mag er één (contact)persoon de 

gehele dag bij u blijven. Uw (contact)persoon wacht tijdens uw 

operatie beneden in de hal van het ziekenhuis. Wij bellen deze 

persoon zodra u weer terug op afdeling komt. Wij bellen met een 

anoniem nummer.  

 
Weer naar huis 

 Als alles naar wens verloopt, kunt u na enkele uren naar huis.  

 U heeft anesthesie gekregen en mag daarom de eerste 24 uur 

zelf geen voertuig besturen.  

 U mag het ziekenhuis niet alleen verlaten, zorgt u voor passend 

vervoer en begeleiding.  

 Verder raden we u aan om de eerste 24 uur na de operatie niet 

alleen thuis te zijn in verband met mogelijke complicaties. 
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U kunt zelf aangeven of u de eerstvolgende dag na uw ontslag uit 

het ziekenhuis, door de verpleegkundige gebeld wilt worden, om te 

vragen hoe het met u gaat. Let u op: we kunnen met een anoniem 

nummer bellen.  

Als we u niet kunnen bereiken en u heeft nog vragen, dan kunt u de 

dag na uw ontslag zelf bellen naar de afdeling Dagbehandeling.  

 

 

Complicaties 
 

Als er complicaties optreden, kunt u van maandag tot en met vrijdag 

tussen 08.00 - 16.30 uur bellen naar de polikliniek waar u onder 

behandeling bent. 

’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u naar de afdeling 

Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust 

naar de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar u behandeld 

wordt. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen  

08.00 - 16.30 uur. We zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. 

 

 Locatie Dordwijk   tel. (078) 654 64 12  

 Locatie Zwijndrecht tel. (078) 654 19 17   

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 

 

 

 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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