Preoperatieve screening
Preoperatieve polikliniek

Beter voor elkaar

Binnenkort krijgt u een behandeling of een operatie waarbij anesthesie
(verdoving) wordt gegeven.
Tijdens de operatie of behandeling is de anesthesioloog verantwoordelijk
voor uw verdoving.
Vlak voor de operatie geeft de anesthesioloog u de verdoving. Tijdens de
operatie controleert de anesthesioloog uw vitale functies zoals hartslag en
ademhaling.
Voordat u geopereerd kan worden kijken wij vantevoren hoe gezond u bent
zodat de operatie of behandeling op een veilige manier kan plaatsvinden,
dit heet een Pre Operatieve Screening (POS). U heeft hiervoor een afspraak
op de preoperatieve polikliniek.
De anesthesioloog werkt op de preoperatieve polikliniek samen met een
medewerker preoperatieve screening.
In deze samenwerking is alles er op gericht om zo nauwkeurig en veilig te
werk te gaan. Het is van belang dat alles wat er wordt besproken tijdens dit
bezoek duidelijk voor u is. Daarom is het handig om iemand met u mee te
nemen tijdens dit bezoek.
Bij kinderen onder de 16 jaar moet er een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger mee. Boven de 16 jaar kan dit wenselijk zijn, maar is
het niet verplicht.
Voordat u geopereerd kan worden is het belangrijk om de vragenlijst in te
vullen. In deze vragenlijst worden veel vragen gesteld over uw medische
voorgeschiedenis, eventuele eerdere operaties, welke medicijnen u gebruikt
etc. Dit zijn allemaal belangrijke zaken waar de anesthesioloog van op de
hoogte moet zijn. Vul daarom de vragenlijst in vóórdat u zich meldt bij de
afspraak op de preoperatieve polikliniek.
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Preoperatieve polikliniek
Tijdens de afspraak op de preoperatieve polikliniek ziet u:
• een apothekersassistente om uw medicatie te bespreken;
• een doktersassistente voor specifieke informatie over de operatie;
• een anesthesioloog (in opleiding) of screeningsmedewerker die werkt
onder de verantwoordelijkheid van de anesthesioloog om samen te
beslissen welke verdoving voor u het meest geschikt is.
De anesthesioloog kan u, als u dit wilt, altijd zelf te woord staan.
Houd er rekening mee dat de afspraak op de preoperatieve polikliniek zo’n
kleine 1,5 uur in beslag kan nemen. Tijdens uw gesprek krijgt u uitgelegd
welke medicijnen u moet gebruiken rondom uw operatie.
Zo nodig wordt er bloedonderzoek en aanvullend functieonderzoek
(hartfilmpje) gedaan en gecontroleerd. Eventueel is extra onderzoek bij een
andere medisch specialist gewenst.
Dit onderzoek kan niet altijd direct plaatsvinden. In dat geval wordt er een
nieuwe afspraak ingepland voor het betreffende onderzoek.
Als alles in orde is, wordt dit doorgegeven aan de Centrale Opname
Planning zodat uw operatie ingepland kan worden.
Wanneer de datum van uw operatie bekend is, krijgt u bericht van de
Centrale Opname Planning. Als u hier vragen over heeft kunt u contact
opnemen met de Centrale Opname Planning (COP).
T 010-2975757

Geldigheid screening
De screening is geldig voor alle locaties van het Ikazia ziekenhuis.
De uitkomst van de preoperatieve screening is zes maanden geldig.
Verandert uw gezondheidstoestand en/of uw medicatiegebruik binnen deze
zes maanden, geef dit dan telefonisch door aan de afdeling Preoperatieve
polikliniek.
Maandag tot en met vrijdag
08.00-17.00uur
T 010-297 57 50
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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.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
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