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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Geachte heer/mevrouw,

In verband met de u voorgestelde operatie nodigen wij u uit voor een 
afspraak op het orthopedisch verpleegkundig spreekuur.

Het doel van dit spreekuur is onder meer een goede voorbereiding en een 
betere inschatting en planning van de verpleegkundige zorg. Tijdens het 
spreekuur wordt informatie gegeven over de komende operatie en de 
periode na ontslag. Ook wordt er tijdens dit spreekuur aandacht besteed 
aan de lichamelijke en sociale aspecten van uw operatie, om uw 
ziekenhuisopname zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ter 
voorbereiding op de afspraak vult u een digitale vragenlijst in. Deze vindt u 
op de website van Ikazia.

De digitale vragenlijst vindt u op de volgende internetpagina:
www.ikazia.nl/specialisme/orthopedie

De afspraak voor het verpleegkundig spreekuur wordt gecombineerd met 
uw afspraak op de Preoperatieve polikliniek, waar de anesthesioloog met u 
de voorbereiding van de operatie en de narcose bespreekt. Ook heeft u een 
afspraak met de fysiotherapeut die uw lichamelijke conditie beoordeelt en u 
adviseert omtrent het trainen voor uw operatie. Want hoe beter u de 
operatie in gaat, hoe groter de kans dat u na de operatie snel herstelt.

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u met ons contact opnemen iedere donderdag tussen 
08.00 uur en 15.45 uur.

T 010 297 52 07 www.orthvpk@ikazia.nl

Namens de orthopedisch verpleegkundige
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