Preoperatieve
raadpleging
Beste patiënt,
binnenkort onderga je een ingreep in het Sint-Franciscusziekenhuis. Over deze ingreep
heeft jouw arts je uitgebreid geïnformeerd. Opdat deze operatie in de meest veilige
omstandigheden kan gebeuren, is een goede voorbereiding heel belangrijk.
De verpleegkundige van de dienst preoperatieve raadpleging wilt je daarbij helpen.

Tijdens de raadpleging bij de chirurg wordt jouw ingreep vastgelegd
1. Op raadpleging in het Sint-Franciscusziekenhuis
Gelieve je, onmiddellijk aansluitend op de raadpleging bij je chirurg, te begeven
naar wachtzaal 53. Hier dien je het volledig ingevulde opnameformulier en het
ondertekende toestemmingsformulier INFORMED CONSENT‘ voor anesthesie in
de brievenbus achter te laten. Deze formulieren zitten in je persoonlijk
opnamedossier, aan jou overhandigd tijdens je consultatie bij de chirurg.
2. Op privé raadpleging bij de arts
Gelieve je ingevulde opnameformulier en het ondertekende
toestemmingsformulier ‘INFORMED CONSENT‘ voor anesthesie via mailing
preop@sfz.be aan ons te bezorgen of in de brievenbus achter te laten ter
hoogte van wachtzaal 53 in het Sint-Franciscusziekenhuis.

Wat kan je verwachten van de preoperatieve raadpleging?
De verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging maakt op basis van je
ingeleverd opnamedossier een eerste risico inschatting voor je geplande operatie.
Indien nodig contacteren we je telefonisch om meer informatie over je
gezondheidstoestand te bevragen of om een raadpleging bij de verpleegkundige in te
plannen. Hierbij komen vragen aan bod i.v.m. allergieën, vroegere ingrepen, ziektes en
diabetes, enz.
Het is noodzakelijk dat we over volledige en correcte informatie beschikken
om alle risico’s verbonden aan de operatie te evalueren en je ingreep veilig kan
plaatsvinden:
• Info over medicatie
Welke medicatie neem je momenteel? Welke medicatie moet je eventueel stoppen
voor de ingreep? Welke medicatie mag je nog innemen voor je ingreep? Welke
medicatie breng je het best mee naar het ziekenhuis?

• Indien nodig zullen er ook preoperatieve onderzoeken ingepland worden zoals
een bloedafname, het afnemen van een elektocardiogram of het nemen van RX
foto’s. Deze onderzoeken zullen dan gekoppeld worden aan je preoperatieve
raadpleging zodat je maar éénmalig naar het ziekenhuis moet komen.
Wanneer je niet gecontacteerd wordt door de preoperatieve dienst, mag je je de dag
van ingreep aanmelden zoals afgesproken.

Breng zeker volgende items mee naar de preoperatieve raadpleging:
• Identiteitskaart
• Als je medicatie neemt, breng je een overzicht (naam, dosis en tijdstip) en de
originele verpakking mee van je medicatie
• Je eventuele resultaten van je preoperatieve onderzoeken (ECG, LABO), afgenomen
door je huisarts.

Waar vind je de dienst preoperatieve raadpleging?
Via de hoofdingang, vind je rechts voor je de dienst onthaal. Je loopt verder het
ziekenhuis in en ter hoogte van de glazen koepel vind je aan je linkerkant wachtzaal 53.

Contact:
Indien er vragen zijn of je wenst je afspraak te verplaatsen, kan je ons hier bereiken.
Maandag tot vrijdag: 09u00 - 17u00
Tel: 011 71 54 73
Email: preop@sfz.be
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