Op de wachtlijst voor een gynaecologische operatie
Gynaecologie
Inleiding
U bent op de wachtlijst geplaatst voor een operatie door één van onze gynaecologen. Deze folder geeft u informatie
over de procedure in het ziekenhuis bij een plaatsing op de wachtlijst voor een gynaecologische operatie.

Het Opnameplein
Voor u op de wachtlijst van Gynaecologie geplaatst kunt worden, moet u zich eerst melden bij het Opnameplein, route
C04. Hier wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen en in te leveren. In sommige gevallen vindt direct aansluitend
de preoperatieve screening plaats door de anesthesioloog / anesthesie-assistent. (N.B. Door corona is er momenteel
tijdelijk een andere werkwijze ontstaan, waardoor u zich niet hoeft te melden bij het Opnameplein.)
Binnen vijf werkdagen wordt u gebeld door Bureau Opname. Zij bespreken met u de wachttijd voor de operatie of
plannen met u een voorlopige opnamedatum. Daarnaast maakt Bureau Opname met u een afspraak voor de
preoperatieve screening als deze nog niet heeft plaatsgevonden.
Het streven is om u binnen 8 tot 12 weken in te plannen. (N.B. Gezien corona is er soms een langere wachttijd en is
dit streven niet meer haalbaar.)
Voor een aantal specifieke ingrepen bij een aantal artsen is de wachttijd langer, ongeveer 12 tot 16 weken.
Ongeveer een week voor de operatie krijgt u bericht van Bureau Opname op welke datum en tijd u opgenomen wordt.
U krijgt dus niet direct een datum mee. Met wensen zoals vakantie, werk en dergelijke kan rekening gehouden
worden, mits u dit aangeeft bij het Opnameplein.
Alleen als u binnen 10 tot 12 weken nog niets gehoord heeft over uw opname, kunt u contact opnemen met Bureau
Opname. Zij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (053) 487 20 00 (vraagt u naar Bureau Opname).

Belangrijke telefoonnummers
■ Opnameplein (voor het maken van een afspraak), route C04, telefoon (053) 487 30 60;
■ Bureau Opname (voor vragen over de datum), telefoon (053) 487 20 00 (vragen naar Bureau Opname);
■ Polikliniek Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 487 23 30.

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