Lopend naar de
operatiekamer
Locatie Dordwijk

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

Inleiding
Binnenkort wordt u voor uw operatie in het Albert Schweitzer
ziekenhuis, locatie Dordwijk opgenomen.
In deze folder leest u dat de gang van zaken rondom uw opname
anders is dan u wellicht gewend bent en waarom dat is.

Uw opname
In ons ziekenhuis was het de gewoonte dat patiënten vóór hun
operatie al naar de verpleegafdeling gingen waar ze ook na hun
operatie terecht zouden komen. Na het opnamegesprek gingen
patiënten alvast in hun bed liggen. De verpleegkundigen reden
zodra het tijd was, patiënten vervolgens in hun bed naar de
operatieafdeling.
Voortaan doen we dat anders:
 U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de Opname-unit,
ongeacht welke operatie u krijgt. De Opname-unit vindt u bij
verpleegafdeling C2/D2 .
 Na het opnamegesprek loopt u samen met de verpleegkundige
zélf naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling, de
zogeheten holding.
 Pas ná uw operatie komt u op uw verpleegafdeling.
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Waarom lopend naar de operatiekamer?
Wie voor een geplande operatie komt, voelt zich meestal niet ziek.
Gevoelsmatig verandert dit zodra u in bed gaat liggen. Dan voelen
veel mensen zich ineens ‘patiënt’. Wij willen u graag mobiel,
zelfstandig en zo ontspannen mogelijk houden. Dat doen we door u
zo lang mogelijk op de been te houden.

Melden op de Opname-unit
De Opname-unit is er voor
iedereen die een operatie
krijgt. U neemt plaats in de
zithoek bij de liften op de
tweede etage. De
verpleegkundige verwacht
u en haalt u hier op.

In de wachtruimte of in intakeruimte krijgt u het gebruikelijke
opnamegesprek met de verpleegkundige. Ook krijgt u een gesprek
met de apothekersassistent om te controleren welke medicijnen u
gebruikt.
U kunt na deze gesprekken met uw naasten in de wachtruimte
wachten.
De verpleegkundige krijgt bericht wanneer u naar de holding mag
komen en haalt u daarna in de wachtruimte op. Op de holding wordt
u verder voorbereid op de operatie.
U loopt dan in uw kleding met de verpleegkundige naar de deur van
de holding. Daar neemt u afscheid van uw naasten.
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Omkleden op de holding
Op de holding is zich een kleedruimte waar u zich kunt omkleden.
U doet uw eigendommen in de koffer die voor u klaarstaat. De koffer
brengen wij voor u naar de verpleegafdeling, waar u na de operatie
komt te liggen. Dat is dus een andere afdeling dan de Opnameafdeling.
Na het omkleden stapt u in uw bed. Dan rijden we u de voorbereidingsruimte van de operatiekamers binnen.

Na de operatie
Als u na uw operatie weer op de holding komt, verloopt alles
hetzelfde als vroeger. Zodra de controles goed zijn, halen
verpleegkundigen u op en rijden u in uw bed naar de verpleegafdeling. Daar staat inmiddels uw koffer op uw kamer op u te
wachten.

Uitzonderingen
Niet alle patiënten gaan lopend naar de operatiekamer. In de
volgende situaties gaat het anders:
 Als uw operatie ’s morgens om 08.00 uur gepland staat
U bent dan die dag de eerste patiënt die geopereerd wordt. U
wordt dan nog wel opgenomen op de verpleegafdeling waar u
ook na uw operatie komt te liggen. Ook gaat u dan in bed naar
het operatieafdeling.
 Als u niet kunt lopen
Als u zich te zwak voelt of fysiek niet in staat bent om te lopen,
dan hoeft u uiteraard niet lopend naar de operatiekamer. We
zorgen er dan voor dat u op de met bed naar de holding gaat.
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Ook wordt u dan direct op de voor u bestemde verpleegafdeling
opgenomen.

Hoe weet ik mijn opnametijd?
De dag vóór uw operatie belt u na 15.00 uur naar Opname- unit, tel.
(078) 652 34 64. De secretaresse vertelt u hoe laat we u de
volgende dag verwachten.
Als u de eerste patiënt van de dag bent of u kunt niet lopen, vertelt
zij u ook op welke andere afdeling we u verwachten.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel ze dan gerust
aan de verpleegkundige. Uiteraard leggen we u ook graag de gang
van zaken ter plekke aan u uit.
We hopen dat u uw operatie zo ontspannen mogelijk tegemoet kunt
gaan.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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