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Inleiding  
 

U heeft een afspraak voor de pre-operatieve screening  

 

op: ______________dag ________________om___________ uur.  

 

U kunt zich melden bij de pre-operatieve screening, locatie 

Dordwijk.  

  

De orthopeed heeft met u besproken dat u een operatie aan een 

gewricht zult ondergaan. Om goed te kunnen herstellen van de 

operatie, is een goede voorbereiding belangrijk. Deze voorbereiding 

wordt de pré-operatieve screening genoemd en bestaat onder 

andere uit: 

1. Meestal een bloedonderzoek. 

2. Een gesprek met de intakeverpleegkundige. 

3. Een gesprek met een anesthesioloog of anesthesiemedewerker. 

4. Uitleg en oefenen bij de fysiotherapie bij een operatie aan het 

been.  

 

Deze bezoeken worden op één ochtend gecombineerd. In deze 

folder leest u meer over deze voorbereidingen. 

 

 

1. Bloedonderzoek  
 

Soms moet er bloed bij u worden afgenomen voordat u naar de pré-

operatieve screening komt. U krijgt dan van afdeling 

Patiëntenregistratie of polikliniek Orthopedie een formulier mee voor 

dit bloedonderzoek. U laat één week voor de pré-operatieve 

screening bloedprikken. 
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Tijdens de pre-operatieve screening kan de anesthesioloog een 

(extra) bloedonderzoek voor u aanvragen. Dit bloedonderzoek wordt 

dan aansluitend gedaan. 

 

 

2. Het intakegesprek  
 

U krijgt tijdens het gesprek met de intakeverpleegkundige 

uitgebreide informatie over de voorbereidingen, de opname en de 

revalidatie. Daarnaast neemt de intakeverpleegkundige de volgende 

punten met u door: 

 Uw thuissituatie en of u hulp kunt krijgen van familie of naasten. 

 Uw lichamelijke conditie. 

 De voorbereidingen die u thuis kunt treffen voor de opname. 

 Wat u kunt verwachten na de operatie. 

 

Er wordt samen met u bekeken of u na ontslag uit het ziekenhuis 

zorg nodig heeft. De intakeverpleegkundige kan een aanvraag voor 

zorg regelen. De verschillende mogelijkheden van zorg zijn: 

 U gaat na de operatie naar huis (eventueel met aanvullende 

thuiszorg). 

 U gaat voor korte tijd naar een instelling voor reactivering. 

 

De intakeverpleegkundige kan alleen zorg voor u aanvragen. Als u 

een partner of familielid verzorgt, die tijdens en na uw opname in het 

ziekenhuis ook zorg nodig heeft, geeft u dit dan bij uw huisarts aan. 

Uw huisarts kan u helpen bij het regelen van de zorg voor uw 

partner of familielid. 

 

Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten. 
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Vragen na het intakegesprek  

Als u na het intakegesprek nog vragen heeft of wijziging wilt 

aanbrengen in de vorm van nazorg die u nodig heeft, belt u dan zo 

spoedig mogelijk met de intakeverpleegkundige van de locatie waar 

u wordt opgenomen:  

 

 Dordwijk, via verpleegafdeling C2, tel. (078) 652 34 64 en vraagt 

u naar de intakeverpleegkundige. 

 Zwijndrecht, tel. (078) 652 31 87, bereikbaar op werkdagen 

tussen 09.00-13.00 uur. 

 

 

3. Gesprek met de anesthesioloog 
 

Voordat u geopereerd kunt worden, wordt u door de anesthesioloog 

of anesthesiemedewerker onderzocht. Hij/zij beoordeelt of u de 

operatie lichamelijk aankunt.  

 

Als voorbereiding op uw bezoek vragen wij u: 

 Het bijgevoegde vragenformulier anesthesie zo volledig mogelijk 

in te vullen en mee te brengen.  

 De medicijnen, die u nu gebruikt mee te nemen. Als u een 

medicijnlijst van de apotheek heeft, kunt u die ook meenemen. U 

kunt deze lijst door uw apotheek laten maken.  

 De controlekaart van de trombosedienst mee te nemen, als u 

bloedverdunners gebruikt, die door de Trombosedienst 

gecontroleerd worden,  

 Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, via uw 

huisarts of apotheek te achterhalen om welke medicijnen dit 

gaat en deze gegevens mee te nemen. 

 

Tijdens uw bezoek informeert en adviseert de anesthesioloog of 

anesthesiemedewerker u over de verschillende vormen van 

anesthesie.  
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Er wordt een beperkt lichamelijk onderzoek gedaan om de conditie 

van uw hart en longen te beoordelen. Verder wordt nog een aantal 

vragen gesteld over uw gezondheid. Het onderzoek kan uitgebreid 

worden met aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, ECG 

(hartfilmpje) en een longfoto. 

De anesthesioloog of anesthesiemedewerker bespreekt met u de 

eventueel te verwachten complicaties rondom de anesthesie. 

 

Vragen over anesthesie  

Als u na uw gesprek met de anesthesioloog of anesthesie- 

medewerker nog vragen heeft over de anesthesie, dan kunt u 

tijdens kantooruren bellen naar polikliniek Pre-operatieve Screening,  

tel. (078) 654 13 32. 

 

 

4. De fysiotherapeut  
 

Als u na een operatie aan uw been enkele weken met een 

hulpmiddel (twee elleboogkrukken of een rollator) moet lopen heeft 

u ook een afspraak bij de fysiotherapeut. U oefent eenmalig bij de 

fysiotherapeut van het ziekenhuis onder andere het lopen (en 

eventueel traplopen) met het hulpmiddel. 

Als u momenteel onder behandeling bent van een andere 

fysiotherapeut, vindt het eenmalig oefenen toch in het ziekenhuis 

plaats.  

 

Het is belangrijk dat u een paar elleboogkrukken meeneemt naar 

deze afspraak. De krukken kunt u huren of kopen bij de thuiszorg-

organisatie in uw woonplaats of regio of bij een zorghulpmiddelen-

winkel.  
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Als u een rolstoel gebruikt of al langere tijd met een rollator of 

looprek loopt, dan hoeft u geen krukken mee te nemen. U wordt wel 

bij de fysiotherapeut verwacht voor uitleg en aanvullende informatie 

over uw revalidatie na de operatie. 

 

Als u in het verleden al een keer met krukken heeft gelopen, wordt u 

toch verwacht bij de fysiotherapeut. 

 

 

Afdeling Patiëntenregistratie  
 

Een medewerker van de afdeling Patiëntenregistratie belt u om de 

opnamedatum te bespreken. Als u op de wachtlijst staat en u kunt in 

een bepaalde periode niet opgenomen worden vanwege vakantie of 

persoonlijke omstandigheden, vragen wij u dit aan de afdeling 

Patiëntenregistratie door te geven. 

 

Als u vragen heeft over de wachtlijst kunt u van maandag t/m vrijdag 

tussen 08.00-16.30 uur bellen naar de afdeling Patiëntenregistratie, 

tel. (078) 652 33 08.  

 

 

Belangrijk  
 

Bij deze pre-operatieve screening heeft u op één ochtend meerdere 

afspraken. We proberen de afspraken zoveel mogelijk op elkaar aan 

te laten sluiten. De pre-operatieve screening duurt ongeveer 2-2 ½ 

uur. 
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Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig bellen? Uw plaats 

kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. U kunt dit van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur doorgeven aan de 

polikliek Pre-operatieve Screening van locatie Dordwijk,  

tel. (078) 654 13 32. Er wordt dan direct een nieuwe afspraak 

gemaakt. 

We adviseren u een familielid of naaste mee te nemen naar de pre-

operatieve screening, zodat u later met elkaar kunt praten over de 

informatie die u heeft ontvangen.  

 

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

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