Preoperatieve screening
Anesthesiologie
Inleiding
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie onder anesthesie (verdoving) te ondergaan. Voor
de operatie en de anesthesie zijn een aantal voorbereidingen nodig, dit wordt ook wel preoperatief onderzoek of
onderzoek vóór de operatie genoemd. De anesthesioloog/anesthesiemedewerker schat door middel van dit
onderzoek in welke risico’s in uw geval aan de operatie en de anesthesie verbonden zijn en op welke manier deze
kunnen worden beperkt. Dit onderzoek vindt plaats op het spreekuur van de anesthesiologen: de preoperatieve
screening.
Deze folder geeft algemene informatie over de preoperatieve screening.

Melden
De secretaresse van uw behandelend arts vertelt u waar u zich kunt inschrijven voor operatie.
Het kan zijn dat u rechtstreeks terecht kunt bij de preoperatieve screening of dat u op korte termijn een afspraak krijgt.
De ingang van de preoperatieve screening bevindt zich op de begane grond, route C04. U loopt de hal in, voor de
receptie gaat u rechts, de preoperatieve screening bevindt zich in het eerste atrium aan de rechterkant.

Preoperatief onderzoek
Bij de preoperatieve screening worden de vragenlijsten en de medicatie met u doorgenomen, tevens wordt uw
hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht gemeten.
Afhankelijk van de ingevulde vragenlijsten wordt lichamelijk onderzoek verricht. Zonodig wordt aanvullend onderzoek
gedaan zoals bloedonderzoek, een ECG (elektrocardiogram of hartfilmpje) en / of een röntgenfoto van de longen.
Ook is het mogelijk dat om (specifiek) onderzoek van een andere specialist (longarts, cardioloog of internist) gevraagd
wordt. Een aanvullende afspraak bij deze specialist zal over het algemeen op een andere dag plaatsvinden.
Als alle gegevens verzameld zijn en uw gezondheidstoestand goed in beeld is gebracht, wordt met u besproken welke
vormen van anesthesie gebruikt kunnen worden. Ook worden eventuele bijwerkingen besproken.
Uiteindelijk bepaalt u samen met de anesthesioloog/anesthesiemedewerker welke vorm van anesthesie in uw situatie
toegepast gaat worden. U krijgt een korte uitleg over de anesthesietechniek en over welke voorbereidingen nodig zijn.
U hoort bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn voor de operatie, of u met bepaalde medicijnen moet stoppen voor de
operatie en wanneer, indien nodig, een voorbehandeling met nieuwe medicijnen gestart moet worden.
De anesthesioloog/anesthesiemedewerker die u tijdens de screening spreekt, is niet altijd degene die de anesthesie
toedient.
U maakt voor de operatie kennis met de anesthesioloog die dat wel doet.

Veranderingen in uw gezondheidssituatie
Wanneer na uw bezoek veranderingen optreden in uw gezondheidssituatie of wanneer u nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de preoperatieve screening.

Belangrijke contactgegevens
■ De preoperatieve screening, route C04, telefoon (053) 4 87 30 60.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
anesthesioloog/anesthesiemedewerker dan om nadere uitleg.

