Daghospitaal
Bij bepaalde ingrepen of behandelingen is een korte opname voldoende. Een verblijf van een
aantal uren tot een dag kan in Tjongerschans op een speciaal daarvoor ingerichte
verpleegafdeling: het Daghospitaal. U hoeft zich voor een afspraak op het daghospitaal niet te
melden bij de aanmeldzuil. Nadat u zich heeft gemeld op de afdeling, wacht u in de
wachtkamer tot het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u ook informatie over het
verloop van de dag. Tussen het opnamegesprek en de ingreep zitten gemiddeld twee uren. Het
is mogelijk dat er één persoon bij u blijft wachten.
Op het tijdstip dat u naar de operatiekamer gaat verzoeken wij u zich om te kleden. Uw kleding
gaat in een koffer. U krijgt van ons een ochtendjas en sloffen. Vervolgens brengen wij u, in de
meeste gevallen, lopend naar de operatieafdeling. De operatieafdeling bevindt zich tegenover
het Daghospitaal. Na de operatie verblijft u op de verkoever/uitslaapkamer en komt u daarna
weer bij ons terug.
Voorbereiding thuis
Als u medicijnen gebruikt, wilt u dit dan zo vroeg mogelijk aan uw arts melden. Het kan zijn dat
u tijdelijk met het gebruik ervan moet stoppen.
Het is belangrijk dat u het operatiegebied een week van te voren niet scheert. Dit is om
wondjes en eventuele wondinfectie te voorkomen. Indien nodig zal het operatiegebied in
het ziekenhuis worden geschoren.
Verlies, diefstal of schade
Neem geen waardevolle spullen en zo weinig mogelijk geld mee. Wij zijn niet aansprakelijk
voor beschadiging, verlies of diefstal van uw spullen.
Sieraden
Als u geopereerd moet worden mag u geen sieraden, make up, piercings en nagellak dragen.
Ongeacht het soort operatie moeten altijd alle sieraden af.
Veilig opereren vraagt om eenduidige regels. Ook bij kleine operaties kan er iets mis gaan. Op
zo’n moment kunnen sieraden hinderlijk zijn. Een patiënt kan tijdens een operatie vocht
vasthouden waardoor lichaamsdelen door sieraden in de beknelling kunnen komen. Bij een
tongpiercing bestaat bovendien het risico dat deze losraakt en de ademhaling belemmert.
Sieraden kunnen daarnaast veel micro-organismen (niet zichtbaar met het blote oog) bevatten
die mogelijk infecties kunnen veroorzaken.
Wij adviseren om ruim van te voren te proberen of uw sieraden af kunnen. Als dit niet lukt,
heeft u nog de gelegenheid om dit door een juwelier te laten doen.
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Nuchter
Voor bepaalde ingrepen en/of operaties dient u nuchter te zijn. Voor het nuchterbeleid
verwijzen we u naar de folder ‘anesthesie en pijnbestrijding’ die u ontvangt tijdens de
preoperatieve screening. In deze folder vindt u ook de andere zaken die belangrijk zijn voor de
voorbereiding op uw operatie.
Om mee te nemen naar het ziekenhuis
•
Uw medicijnen of medicijnenpaspoort.
•
Eventueel slippers of pantoffels.
•
Krukken indien nodig.
Telefonisch contact
Daghospitaal
07.00 tot 20.00 uur 0513 – 685 434
Algemeen telefoonnummer Tjongerschans
0513 - 685 685
Tot slot
Mocht u voor de dagopname koorts of griep hebben of bent u om een andere reden
verhinderd, verzoeken wij u contact op te nemen met het planbureau of het secretariaat van
de specialist. Deze beoordeelt dan of het verstandiger is om een nieuwe afspraak te maken.
Na de meeste behandelingen is het onverantwoord en niet toegestaan om zelf een voertuig te
besturen of met het openbaar vervoer te reizen. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
Na een operatie is opvang thuis gewenst en, zeker de eerste 24 uur, aan te raden.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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