Preoperatieve raadpleging

Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

Binnenkort zult u een ingreep in Az Damiaan ondergaan.
Opdat die in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren, is een goede
voorbereiding en voldoende informatie heel belangrijk. De dienst preoperatieve
raadpleging wil u daarbij helpen.

U komt op raadpleging in Az Damiaan
Gelieve u, onmiddellijk aansluitend op de raadpleging bij uw arts, aan te melden bij de
dienst inschrijvingen. Neem een ticket voorinschrijving/info. Uw opname wordt
gereserveerd. U krijgt er informatie i.v.m. uw ziekenhuisopname (onthaalbrochure,
financiële info, hospitalisatieverzekering, … ).
Nadien wordt u doorverwezen naar de preoperatieve raadpleging (route 7). Dit kan
aansluitend, maar ook op afspraak die dan gemaakt wordt door de dienst
inschrijvingen.

U komt op raadpleging op de private consultatie van uw arts
Gelieve binnen 2 dagen na de raadpleging telefonisch contact op te nemen met de
preoperatieve raadpleging ( 059 41 40 55). Zo nodig, zal de verpleegkundige u voorstellen om een afspraak te maken voor een preoperatieve raadpleging.
Deze preoperatieve raadpleging is kosteloos.

SAP 12325

Wat kan u verwachten van de preoperatieve
raadpleging?
De verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging zal samen met u uw medische
voorgeschiedenis doornemen en noteren. Hierbij komen vragen aan bod i.v.m.
allergieën, vroegere ingrepen en ziektes, diabetes, … .
Ook uw medicatiefiche wordt opgesteld. Welke medicatie neemt u momenteel? Welke
medicatie moet u eventueel stoppen vóór de ingreep? Welke medicatie brengt u het
best mee naar het ziekenhuis?
De preoperatieve vragenlijst, opgesteld door de arts-anesthesist, wordt samen met u
ingevuld.
Vragen i.v.m. thuiszorg, revalidatiemogelijkheden, … kunnen hier reeds gesteld
worden. We proberen er een antwoord op te geven. Zo nodig, brengen we u in contact
met de sociale dienst van het ziekenhuis.
Indien nodig, schrijft uw arts preoperatieve onderzoeken voor zoals een bloedonderzoek, het nemen van een elektrocardiogram of het nemen van RX-foto’s.
Vaak werken artsen hiervoor samen met uw huisarts. U wordt dan met een
begeleidende brief naar uw huisarts doorgestuurd. Indien uw arts ervoor kiest deze
onderzoeken in het ziekenhuis te laten gebeuren, kunnen deze uitgevoerd worden
door de verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging.
Zo wordt uw dossier reeds vóór uw opname volledig opgemaakt en nagekeken door de
arts-anesthesist. Indien er een bijkomend onderzoek of consult belangrijk is, wordt u
gecontacteerd.

Wat brengt u best mee naar de preoperatieve
raadpleging?
Indien u medicatie neemt, brengt u best een overzichtslijstje of de originele verpakking
van uw medicatie mee.

Waar vindt u de dienst inschrijvingen en de dienst
preoperatieve raadpleging?
Wanneer u het ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, vindt u rechts de dienst
inschrijvingen (route 1) en links de preoperatieve raadpleging (route 7).
De preoperatieve raadpleging is elke werkdag open van 08.30u tot 18.30u en
telefonisch bereikbaar op het nummer  059 41 40 55.

© Az Damiaan vzw, oktober 2015. Niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het
gesprek met uw zorgverlener.

Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40
Fax +32 (0)59 41 40 20
info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be

