
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie over uw dagbehandeling 

 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Welkom 

Binnenkort wordt u in Franciscus Vlietland opgenomen voor een 
dagbehandeling. Een dagbehandeling is een medische 
behandeling waarvoor u ‘s ochtends in het ziekenhuis wordt 
opgenomen en in principe dezelfde dag weer naar huis gaat. In 
dit boekje vindt u informatie over uw dagbehandeling en de 
voorzieningen in het ziekenhuis. Wij raden u aan om dit boekje 
voor uw dagbehandeling door te lezen en mee te nemen naar 
het ziekenhuis.  
 
De afdeling is geopend op maandag t/m donderdag van 07.15 
tot 20.00 uur en op vrijdag van 07.15 tot 18.00 uur.  

 

Voorbereiding op uw dagbehandeling 
U krijgt tenminste een week van tevoren telefonisch bericht 
wanneer u opgenomen kunt worden. Deze afspraak wordt 
zoveel mogelijk per brief bevestigd.  
Opname voor operatie: Één werkdag voor de opname krijgt u 
telefonisch bericht van de afdeling dagbehandeling over de tijd 
dat u zich moet melden op de afdeling. Het is van belang dat u 
deze dag telefonisch bereikbaar bent. 
 
Let op: 
 Komt u in aanmerking voor een operatie? Dan bezoekt u 

voor de opname het Pre-Operatief Spreekuur (POS). Zie de 
gelijknamige folder.  

 Mocht er in de periode tussen uw bezoek aan de 
specialist/anesthesioloog en de opname een verandering zijn 
opgetreden in uw gezondheidstoestand, wilt u ons dat dan 
vóór de opname laten weten? 

 Bent u in het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een 
ander Nederlands ziekenhuis of buitenlands ziekenhuis, dan 
willen wij ook dat graag van tevoren weten. 

 

Wijziging opname  
Als u de dag voor de behandeling verhoging heeft (hoger dan 
38,5˚C) en/of plotseling ziek bent geworden, is het 
noodzakelijk dat u het opnamebureau telefonisch informeert. 
Het is mogelijk dat, in verband met uw veiligheid, de operatie 
moet worden uitgesteld. Kunt u om andere redenen niet op de 



opnamedag komen, neem ook dan contact op met het 

opnamebureau via telefoon 010 893 00 70; in uw plaats kan 
dan iemand anders geholpen worden.  
 
Hoe u zich voorbereidt op de dagbehandeling 
 Trek makkelijk zittende kleding aan.  
 Neem uw actuele medicatieoverzicht mee. Deze kunt u 

opvragen bij uw apotheek. 
 

Wat u niet meeneemt 
Laat kostbare bezittingen thuis en neem zo min mogelijk geld 
mee. Franciscus Vlietland aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.  
 
Wat u moet regelen 
 Als u een verdoving krijgt, mag u niet zelf autorijden. Zorg 

dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis en naar huis brengt.  
 Zorg dat iemand de eerste 24 uur na uw behandeling bij u 

blijft.  
 

Gemengd verplegen 
Op de afdeling worden mannen en vrouwen op één kamer 
verpleegd. Wij zorgen voor voldoende privacy. Heeft u hier, om 

welke reden dan ook, bezwaar tegen, meld dit dan van tevoren. 
Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. 
 

Contactpersoon  
U kunt één persoon aanwijzen als contactpersoon. Om uw 
privacy te beschermen, wordt uw contactpersoon als enige op 
de hoogte gehouden van uw medische situatie. Neem het 
telefoonnummer van uw contactpersoon mee naar het 
ziekenhuis. 
 

Bezoek 
Tijdens uw verblijf worden uw familie en/of bekenden verzocht 
om te wachten in de centrale hal op de begane grond. Dit in 
verband met de beperkte ruimte op de afdeling en het grote 
aantal patiënten en bezoekers. Het is daarom ook niet mogelijk 
meer dan één begeleider bij de opname en het vertrek toe te 
laten. 



 

Mobiel bellen 
Mobiel bellen is in het Franciscus Vlietland toegestaan. Ruimtes 
waar niet mag worden gebeld, zijn aangegeven door middel 
van borden of stickers. Uw telefoon kan storen op apparatuur 
en zelfs leiden tot gevaarlijke situaties voor de patiënten. Uw 
toestel in de stand-by stand laten staan, is dan eveneens 
verboden.  
 
Privacy  
Filmen, foto’s maken en opnemen van geluid met een mobieltje 
zonder toestemming, is in strijd met de privacywet en dus 

verboden.  
 

Vervoer 
Voordat uw opname plaatsvindt, regelt u het vervoer naar huis. 
De behandeling kan zodanig uw rijvaardigheid beïnvloeden dat 
zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer 
absoluut onverantwoord is. U bent ook niet verzekerd voor 
schade die u in die periode veroorzaakt. Zelfs voordat u naar 
het ziekenhuis komt voor een narcose of operatie en/of 
behandeling kan het besturen van een voertuig onverantwoord 
zijn. Spreek daarom af dat iemand u komt halen en vraag of 

hij/zij telefonisch bereikbaar blijft.  
 

Dagbehandeling 
Waar meldt u zich 
Zonder tegenbericht verwachten wij u op de dag van de 
ingreep. U meldt zich bij de balie van de afdeling 
Dagbehandeling, op de derde etage bij lift B.  
De afdeling Dagbehandeling is geopend van maandag t/m 
donderdag van 7.15 tot 20.00 uur en op vrijdag van 7.15 tot 
18.00 uur.  
Een verpleegkundige haalt u op en geeft u uitleg. Zij/hij treft 

een aantal voorbereidingen, zoals: 
 Neemt anamnese af 
 Controle van uw pols en bloeddruk; 
 Noteren van eventueel medicijngebruik en 

overgevoeligheden; 
 Eventueel toedienen van medicijnen; 



 (indien noodzakelijk) het uitdoen van uw gebitsprothese. 

 

Medicijnen 
Medicijnen mag u alleen gebruiken na overleg met de 
anesthesioloog of behandelend specialist. Dit geldt met name 
voor uw antistollingsmedicijnen. Vrouwen die de 
anticonceptiepil slikken, wordt geadviseerd deze door te 
gebruiken. Na een narcose kan echter, gedurende de rest van 
de cyclus, niet meer worden gerekend op volledige 
bescherming. 
 

Weer naar huis 
Meestal mag u een paar uur na de behandeling weer naar huis. 
In een enkel geval besluit de arts  dat het beter is dat u in het 
ziekenhuis blijft. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets mis is: 
de ene persoon reageert nu eenmaal anders op een ingreep 
dan de andere.  
 
Als u aan uw been, lies of voet bent geopereerd, dan is het 
verstandig om uw bezoek een rolstoel vanuit de centrale hal 
mee naar boven te laten nemen. Voor het gebruik van een 
rolstoel is een munt van 2 euro nodig. Deze krijgt men terug 
als de rolstoel wordt teruggezet. 

 
Bij uw vertrek geeft de verpleegkundige u instructies. Zo nodig 
krijgt u een afspraak voor een controlebezoek aan de polikliniek 
en wanneer nodig een recept voor medicijnen en advies over de 
pijnstilling.  
 

Complicaties 
Als er 's avonds of 's nachts problemen ontstaan, kunt u:  
 de Centrale Huisartsenpost (CHP) via telefoon 010 249 39 39 

of uw huisarts bellen; 
 contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp van het 

ziekenhuis, via telefoon 010 893 93 93  
 mocht er zich een probleem voordoen 24 uur na de operatie, 

verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.  
 

 

 



Vragen 
Het kan zijn dat u nog vragen heeft over de ingreep. U kunt ons 
gerust bellen. Maandag t/m vrijdag: van 8.00 tot 15.30 uur via 
telefoon 010 893 00 00 en vraag naar de afdeling 
Dagbehandeling. 
 
Heeft u vragen over uw opname, bel dan naar het 
Opnameplein. Zij zijn bereikbaar via telefoon 010 893 00 70 
van maandag t/m vrijdag, tussen 13.00 en 15.00 uur. 
 
Tot slot wensen we u een goed verblijf in ons ziekenhuis en een 
voorspoedig herstel.  
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