
Uw voorbereiding op een  
operatieve ingreep of onderzoek 
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Samen met uw arts is besloten dat bij u een operatieve ingreep of onderzoek 

zal plaatsvinden. Om u hier goed op voor te bereiden en u veilig te kunnen 

behandelen, doorloopt u een pre-operatieve screening. 

 
Op de polikliniek is voor u een combinatieafspraak gemaakt voor deze pre-

operatieve screening. Deze afspraak is als volgt opgebouwd: 

 

1. Een telefonisch gesprek met de geneesmiddelenpolikliniek 

Op de afgesproken datum belt een medewerker van de apotheek van het  

Anna Ziekenhuis u om uw geneesmiddelengebruik door te spreken. Deze 

gegevens zijn belangrijk voor uw geplande opname in het ziekenhuis. Zorg 

dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: 

 een actueel medicatieoverzicht en/of alle medicijnen die u gebruikt 

 vrij verkrijgbare medicijnen zoals paracetamol, oog- of oordruppels, 

zalven en crèmes 

 tijdelijke medicijnen zoals antibiotica 

 anticonceptie 

 gebruik vitamines of kruiden 

 medicijnen waar u overgevoelig/allergisch voor bent 

 
Let op:  U hebt een tijdstip doorgekregen waarop wij u bellen. Het 

aangegeven tijdstip betreft een tijdsindicatie; de apotheek neemt in 

de ochtend tussen 8.00 - 10.00u contact met u op of in de middag 

tussen 15.30 - 16.30u. 

 
2. Een screeningsgesprek 

Het doel van dit gesprek met een anesthesiologische screeningsmedewerker 

is het zo optimaal en veilig mogelijk laten verlopen van de anesthesie tijdens 

uw ingreep of onderzoek. In dit gesprek beoordelen wij uw 

gezondheidstoestand onder andere aan de hand van de door u ingevulde 

anesthesiologische vragenlijst, uw medische voorgeschiedenis, uw 

medicatiegebruik, uw huidige lichamelijke conditie en een kort lichamelijk 

onderzoek en bespreken met u welke vorm van anesthesie het beste 
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toegepast kan worden. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen over de 

anesthesie. Daarnaast ontvangt u foldermateriaal over uw opname. 

 

Het is mogelijk dat verdere voorbereiding nodig is, voordat de 

anesthesioloog een goedkeuring kan geven voor anesthesie (‘fit voor 

anesthesie’). Hierbij kunt u denken aan: 

 Bloedonderzoek en eventueel het maken van een hartfilmpje (ECG). 

 Eventueel een afspraak met een longarts, internist, cardioloog of 

neuroloog 

 
Uw behandelend arts bepaalt binnen welke termijn uw ingreep plaats moet 

vinden. Afhankelijk hiervan neemt de afdeling planning contact met u op. 

 

De uitkomsten van uw pre-operatieve anesthesiologische screening ontvangt 

u per brief en/of telefonisch. In de brief informeren wij u nogmaals over uw:  

 definitieve operatiedatum; 

 medicijninname op de dag van de ingreep; 

 andere, voor uw ingreep relevante onderwerpen.  

 

Team pre-operatieve anesthesiologische screening 

 

 

 

 

Wat neemt u mee naar het screeningsgesprek: 

 

De ingevulde anesthesiologische vragenlijst en anamneselijst. Deze zijn 

door de polikliniek aan u uitgereikt. 

 

Advies: Neem altijd uw partner of een andere vertrouwenspersoon 

mee naar deze gesprekken. 



 


