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Geachte mevrouw, 

Dit boekje wordt aangeboden aan alle vrouwen die in het St. Anna 

Ziekenhuis een gynaecologische operatie ondergaan. Hierin vindt u alle 

informatie over het behandeltraject. Met deze informatie willen wij 

bijdragen aan een zo goed mogelijke voorlichting en zorg. 

 

We wensen u een prettig verblijf in het ziekenhuis. 

  

Gynaecologen en verpleegkundigen afdeling gynaecologie 

Inleiding 

U heeft samen met uw arts besloten om een gynaecologische operatie te 

laten uitvoeren. Uw gynaecoloog heeft u uitleg gegeven over de ingreep. 

Na het gesprek met uw gynaecoloog wordt u verwezen naar de afdeling 

gynaecologie voor een opnamegesprek. Als het op dat moment niet schikt 

wordt er voor u een opnamegesprek gepland op een tijdstip dat het wel 

voor u uitkomt.  

 

Dit houdt in: 

 

• Opnamegesprek met verpleegkundige 

• Plannen van operatiedatum bij bureau opname 

• Anesthesie polikliniek 

• Bloedprikken en eventueel ECG (hartfilmpje) laten maken 

 

Als u een goedkeuring nodig heeft van een andere specialist, krijgt u 

hiervoor een afspraak mee. 

 

 



4 

Medisch dossier 

Uw specialist noteert alle gegevens die betrekking hebben op uw ziekte en 

behandeling, in een medisch dossier. Dit dossier blijft eigendom van het 

ziekenhuis. In overleg met uw specialist kunt u inzage krijgen in uw 

dossier.  

Voor meer informatie over inzage in uw dossier kunt u contact  opnemen 

met patiëntenvoorlichting, telefoon: 040 - 286 4874. 

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur vrijdag van 

9.00 tot 12.30 uur 

Het behandeltraject 

Gynaecoloog 

Tijdens de afspraak met uw behandelend gynaecoloog heeft u samen 

besloten om uw operatie te laten uitvoeren. Uw gynaecoloog zal de reden 

ervan benoemen. De operatietechniek die wordt toegepast, wordt in het 

kort uitgelegd. Ook wordt er met u doorgenomen welke complicaties er na 

de operatie kunnen optreden. 

Afhankelijk van de operatie verblijft u 3 tot 5 dagen op de 

verpleegafdeling. 

 

Polikliniekassistent 

De assistent van de gynaecoloog neemt contact op met de afdeling 

gynaecologie voor het opnamegesprek. Als het opnamegesprek niet direct 

mogelijk is, maakt ze hiervoor een afspraak. 

 

De verpleegkundige van de afdeling 

Tijdens het opnamegesprek worden de volgende zaken met u besproken 

• Het verpleegkundig dossier 

• Thuismedicatie 

• Anesthesievragenlijst 
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U krijgt informatie over:  

• laxeren   dieet 

• nuchter zijn   wanneer u weer uit bed mag 

• infuus    bloedverdunners 

• katheter   leefregels  

• pijnbestrijding  ontslag 

• hechtingen   controleafspraak 

 

Aansluitend aan dit gesprek wordt de operatiedatum gepland bij bureau 

opname. Soms is het nodig dat de internist of een andere specialist 

goedkeuring voor de operatie geeft. In dat geval krijgt u de operatiedatum 

doorgebeld door bureau opname nadat de goedkeuring gegeven is. 

 

Onderzoeken 

 

Na het opnamegesprek met de verpleegkundige: 

• Krijgt u een gesprek met de anesthesiemedewerker; 

• Laat u bloed prikken bloed op het afnamelaboratorium; 

 Laat u eventueel een ECG (hartfilmpje) maken bij de functieafdeling. 

Een hartfilmpje wordt gemaakt als u 45 jaar of ouder bent, of om andere 

redenen. 

 

Consult bij de internist (of andere specialist) 

 

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, heeft de gynaecoloog goedkeuring voor 

uw operatie nodig van de internist of een andere specialist. De afspraak 

hiervoor wordt voor u gemaakt. 
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Voorbereiding thuis 

Laxeren 

U krijgt van de verpleegkundige een Bisacodyl zetpil mee naar huis. De 

avond voor de operatie moet u deze om ongeveer 20.00 uur inbrengen. 

 

Nuchter zijn 

• Als u voor 12.00 uur wordt geopereerd mag u de nacht ervoor 

vanaf 00.00 uur niet meer eten, drinken (ook geen water) of roken. 

 

• Als u na 12.00 uur wordt geopereerd, mag u de ochtend ervoor 

vóór 08.00 uur een kop thee en een beschuit met boter en suiker of 

jam gebruiken. Daarna mag u niet meer eten, drinken (ook geen 

water) of roken. 

 

Medicijngebruik 

Na overleg met uw behandelend arts mag u uw eigen medicijnen met een 

klein slokje water innemen. Dit geldt ook als u nuchter moet blijven.  

 

Koorts of verhoging 

U neemt `s morgens thuis uw lichaamstemperatuur op. Is deze boven 380 

dan neemt u telefonisch contact op met de afdeling om te overleggen of 

de operatie door kan gaan. Telefoon: 040- 286 4838. 

 

Hygiëne  

Wij vragen u de dag van de opname thuis een bad of douche te nemen. 

 

Cosmetica en huidverzorging 

Verwijder voor uw opname make-up, nagellak (ook doorzichtige) van uw 

vingers en tenen. Bij gel- en acrylnagels moet u minimaal van elke hand 

een nagel (bij voorkeur van uw wijsvinger) verwijderen.  

Gebruik op de dag van de operatie geen bodymilk- of lotion. 
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Sieraden 

Doe alle sieraden, ook piercings, af. 

 

Waardevolle spullen 

Wij adviseren u om geld en waardevolle spullen thuis te laten. Uw kastje 

op de kamer is niet afsluitbaar en het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor 

diefstal van uw persoonlijke eigendommen. 

 

Paracetamol 

Zorg dat u paracetamol 500 milligram tabletten in huis heeft. 

 

Bloedverdunnende medicijnen 

Meestal moet u voor de ingreep stoppen met bloedverdunnende 

medicijnen (zoals Aspirine, Ascal, Sintrommitis en Marcoumar). De 

behandelend specialist zal dit met u bespreken. 

Wat u mee moet nemen op de opnamedag 

• Geldig identiteitsbewijs 

• Toiletbenodigdheden, nachtkleding, kamerjas en pantoffels. 

• Uw medicijnen in originele verpakking. Als u bloedverdunners gebruikt 

(zoals Aspirine, Ascal, Sintrommitis en Marcoumar), neem dan het 

schema van de trombosedienst mee. 

• Uw gehoorapparaat, als u dit gebruikt. 

• Contactlenzendoosje, als u contactlenzen heeft. Tijdens de narcose 

mag u uw contactlenzen niet dragen. 

• Eventueel koptelefoon voor de tv op de kamer (Deze is ook te koop in 

het winkeltje van het ziekenhuis).  

• Mobiele telefoon is toegestaan. 

 



8 

De dag van de operatie 

Op de dag van de ingreep meldt u zich op de afgesproken tijd op de 

afdeling gynaecologie, eerste verdieping, route 67. 

Als u zich voor 7.15 uur moet melden op de afdeling dan kunt u via de 

nachtingang (bij spoedeisende hulp) naar binnen. Na 7.15 uur is de 

hoofdingang geopend. 

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over het verloop 

van de dag. 

 

De belangrijkste aspecten daarvan volgen hieronder: 

• U krijgt operatiekleding aan en een polsbandje om, met daarop uw 

gegevens. Een eventuele prothese moet u af- of uit doen. 

Contactlenzen, sierraden, piercings, nagellak en/of make-up dienen 

verwijderd te zijn. Als u een pruik draagt, mag u deze tijdens de 

operatie ophouden. 

• De verpleegkundige neemt uw lichaamstemperatuur op.  

• U wordt in bed naar de ombedruimte gereden, waar u verder wordt 

voorbereid op de operatie.  

• Als u een gehoorapparaat heeft, mag u dit aan één kant inhouden tot 

aan de operatiekamer. 

Na de operatie 

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier blijft u enige 

tijd ter observatie. Uw hartslag, bloeddruk en uw algehele lichamelijke 

conditie worden gecontroleerd. Als de controles goed zijn, wordt u 

teruggebracht naar de afdeling. Terug op de afdeling bent u weer goed 

wakker en worden de controles voortgezet. De verpleegkundige vertelt u 

wanneer u weer mag drinken en/of eten. Na elke operatie wordt een 

schema voor pijnstilling afgesproken. Als dit niet volstaat, mag u om extra 

pijnmedicatie vragen. 
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Het ontslag 

Bij ontslag krijgt u mee: 

 

• Uw eigen medicatie. 

• Een brief voor de huisarts. 

• Leefregels voor na de operatie. 

• Een afspraak voor nacontrole. Zes weken na de operatie komt u terug 

bij uw gynaecoloog.Tijdens de controleafspraak worden de volgende 

onderwerpen met u besproken: 

 - Hervatten van activiteiten 

 - De uitslag van eventuele onderzoeken 

 - Het verloop van uw genezingsproces 

• Zo nodig een recept voor medicijnen en/of verbandmiddelen. 

Second opinion 

U kunt ervan uitgaan dat u goede zorg en adviezen krijgt. Staat u voor een 

beslissing met ingrijpende gevolgen of heeft u ernstige twijfels over een 

diagnose of behandeling, dan kunt u om een second opinion (tweede 

mening) vragen. Dit houdt in dat u een specialist van hetzelfde vakgebied 

raadpleegt in een ander ziekenhuis. Deze geeft op verzoek zijn/haar 

mening over een diagnose of een behandeling.  

Zelden neemt hij/zij de behandeling over. Uw specialist vindt het niet raar 

of ongewoon als u met een dergelijke vraag komt. 
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Patiëntenvoorlichting  

Patiëntenvoorlichting is voor iedereen toegankelijk. U kunt hier terecht met 

vragen over de gang van zaken in het St. Anna Ziekenhuis, gezondheid 

en gezondheidszorg. Bij patiëntenvoorlichting zijn onder meer brochures, 

tijdschriften en boeken aanwezig.  

Patiëntenvoorlichting is te vinden op de begane grond, route 13. U kunt 

zonder afspraak binnenlopen. Patiëntenvoorlichting is geopend van 

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 

12.30 uur. 

Telefoon: 040 - 286 4874. 

E-mail: patientenvoorlichting@st-anna.nl 
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Uw afspraak 

U wordt voor de operatie verwacht op de afdeling Gynaecologie op de 

1e etage, route 67. 

 

Datum:  ………………………….. 

Tijd:  ………………………….. 

 

Voor de exacte opnametijd belt u 1 dag voor de opname, tussen 14.30 en 

15.30 uur met de afdeling gynaecologie, telefoon 040 - 286 4838. 

Als de opname op maandag plaatsvindt, belt u de vrijdag daaraan 

voorafgaand met Bureau Opname, telefoon 040 - 286 4849. 

 

 Voorbereiding thuis: 

� Laxeren: de avond voor de operatie brengt u om +/- 20.00 uur de 

 meegekregen Bisacodyl zetpil in. 

 

� Nuchter vanaf 00.00 uur (zie pagina 6). 

 

� Nuchter vanaf 7.30 uur, na licht ontbijt ( zie pagina 6). 

�    Wanneer u medicijnen gebruikt, overleg eerst met uw arts of u 

 deze medicatie moet innemen. Als u medicatie moet innemen 

 neem deze dan zo vroeg mogelijk (voor 7.00 uur) met een klein 

 slokje water in. Ook als u nuchter moet zijn. 

�  Bloedverdunnende medicijnen: stoppen ….…… dagen voor de  

 operatie. 
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Heeft u nog vragen 

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, 

maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens 

rustig na te lezen. 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: 

Polikliniek gynaecologie, telefoon: 040 - 286 4820 

(Dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.) 

Verpleegafdeling gynaecologie: 040 - 286 4838 

 

Voor medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. 
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Nuttige websites 

www.icgynaecologie.nl  

 

Dit is de website van het Informatie Centrum Gynaecologie (ICG). Op 

deze site vindt u informatie over verschillende gynaecologische 

aandoeningen en behandelingen. 

Telefonisch spreekuur: 

• Telefoon 050 - 3135646: woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 

20.00 tot 22.00 uur 

• Telefoon 0162 - 459601: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 

 

www.nvog.nl   

 

Dit is de site van de Nederlandse vereniging voor obstetrie en 

gynaecologie. Folders en brochures op het gebied van de verloskunde, 

gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde kunt u vinden in de rubriek 

patiëntenvoorlichting. 
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Notities 

Hebt u na het lezen van deze folder vragen? We raden u aan ze hier op te 

schrijven. Dan weet u zeker dat u ze niet vergeet. 
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