Behandeling van
pijnklachten
op de operatiekamer

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

Uw afspraak
De afspraak voor uw behandeling
______________________________________________________
is gemaakt op: _______________ dag
____________________________________________________
Uw behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de locatie
Zwijndrecht.




Eén werkdag voor uw behandeling belt u tussen 15.00 - 16.00
uur naar telefoonnummer: (078) 654 10 04. U hoort dan het
tijdstip en de afdeling waarop wij u verwachten.
Als uw behandeling op maandag plaatsvindt, vragen wij u om
op vrijdag te bellen.
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Praktische informatie
Medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om
voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.
De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:
 NSAID`S
 Plavix
 Acenocoumarol
 Marcoumar
 Acetylsalicylzuur /Ascal
 _________________________
 _________________________
 _______ dagen voor de behandeling stoppen met de
aangekruiste medicijnen.
 Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.
Is de dosering of het soort medicijnen dat u gebruikt, veranderd na
uw laatste bezoek bij uw arts? Dan moet u ons bellen om dit door te
geven.
Gebruikt u meerdere medicijnen? En vindt u het lastig om alles te
onthouden? Maakt u dan een medicijnlijst en neem dit mee. Uw
apotheek kan dit ook voor u doen.
Nuchter zijn
U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Op de dag van
de behandeling kunt u het beste iets eten dat licht verteerbaar is.
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Allergie
Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, moet u dat vooraf
aan uw arts te vertellen.
Zwangerschap
Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen met de
Pijnpolikliniek. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.
Geen bodylotion, nagellak en sieraden
Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken.
Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up
dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee. Wilt u ervoor zorgen als
u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen
gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is
namelijk niet mogelijk bij gelnagels.
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 behandeling
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling
Dagbehandeling. U hoeft géén nachtkleding mee te nemen.
Kort voor de behandeling trekt u een operatiejasje aan.
De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer waar de
anesthesioloog u behandelt.
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Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er
geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goedvindt,
brengt de verpleegkundige u weer naar de afdeling
Dagbehandeling. Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de
verpleegkundige weer naar huis.
Belangrijk
Na de behandeling mag u zelf geen voertuig besturen. Zorgt u er
voor dat iemand u na de behandeling naar huis kan brengen.

Bereikbaarheid
Het Pijnbehandelcentrum is gevestigd op locatie Zwijndrecht. Bij
vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het
Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en13.15-15.30 uur.
Het telefoonnummer is: (078) 6542219.
Buiten kantoortijden
Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de
Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

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