Goed voorbereid zijn op uw opname
Locatie Alkmaar

Waarom deze folder?
Binnenkort wordt u op locatie Alkmaar opgenomen voor een operatie. Het is belangrijk dat u zich
hiervoor goed voorbereidt. Daarom ontvangt u de folders:
•

Opname, goed voorbereid naar het ziekenhuis

•

Goed voorbereid op uw operatie

Lees de informatie goed door. In deze folder vindt u nog adviezen die belangrijk zijn om vooraf te weten.

Hoe verloopt de operatiedag?
Op de dag van de operatie gaat u naar de electieve opnameafdeling, huisnummer 240. Vanaf deze
afdeling wordt u met een bed naar de operatieafdeling gebracht. Na de operatie en uitslaapkamer gaat u
naar de verpleegafdeling van uw behandelend specialist. Uw begeleider die u naar de electieve
opnameafdeling brengt, hoort van de verpleegkundige van deze afdeling naar welke verpleegafdeling u
na de operatie gaat.

Neem een tas mee met extra ruimte
Neem een tas mee waarin ook ruimte over is om kleding en schoenen in te stoppen die u die dag draagt.
De verpleegkundige van de electieve opnameafdeling brengt de tas naar de verpleegafdeling waar u na
uw operatie verblijft.

Bril en/of gehoorapparaten
Draagt u een bril en/of een gehoorapparaat, neem dan:
•

en stevige brillenkoker mee om uw bril in te stoppen en/of

•

een doosje om uw gehoorapparaat in op te bergen

Een andere opname tussendoor
Wordt u in de periode tussen uw bezoek aan het opnameplein en de geplande operatie voor een andere
aandoening in Noordwest opgenomen? Zo ja, wilt u dan aan de verpleegkundige op de afdeling
doorgeven dat u voor uw geplande operatie al bij het opnameplein bent geweest?
Dit geldt zowel bij een spoedopname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis als bij een opname in
dagbehandeling. De verpleegkundige zal dan contact opnemen met het opnameplein om er voor te
zorgen dat alle gegevens voor de reeds geplande operatie in orde zijn.

Wij wensen u een goede opname en een voorspoedig herstel toe.
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