
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
KLEINE CHIRURGISCHE VERRICHTINGEN 

(POC) 

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 
 



Inleiding 
Binnenkort ondergaat u een poliklinische behandeling in het 
Poliklinisch Operatie Centrum (POC) van Franciscus Gasthuis. 
Dit is een kleine chirurgische ingreep onder plaatselijke 

verdoving. Uw KNO-arts heeft u verteld hoe deze ingreep zal 
plaatsvinden.  

 

Adviezen 
Als voorbereiding op de poliklinische behandeling adviseren wij 
u het volgende: 
 Zorg dat u normaal hebt gegeten en gedronken wanneer u 

voor behandeling komt. 
 Trek gemakkelijke kleding aan. 
 Gebruik geen make-up wanneer u aan uw gezicht wordt 

behandeld. 
 Zorg dat u pijnstilling in huis hebt, zoals Paracetamol 

(tabletten of zetpillen). 

 Neem, indien u medicijnen gebruikt, hiervan een lijstje of 
medicijnkaart mee. 

 Bent u overgevoelig voor pleisters, jodium of bepaalde 
medicijnen, meldt u dit dan voor de ingreep aan uw 
behandelend specialist. 

 Wij raden u aan iemand te vragen om u te begeleiden na de 
ingreep. Het is verstandig dat u niet zelf actief aan het 
verkeer deelneemt. 

 Als u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan direct door 

bij het maken van de afspraak. In overleg met de arts kan 
worden bepaalt of u dit kan continueren. 

 

Waar vindt de behandeling plaats? 
De behandeling vindt plaats op het POC op de eerste 
verdieping, balie 131. De ingang van het POC bevindt zich aan 
de buitenkant van het ziekenhuis. U moet dus niet via de 
Hoofdingang naar binnen.  
Komt u met de auto? Volg dan de bordjes ‘Poliklinisch 

Operatiecentrum’ als u het terrein op rijdt, deze leiden u naar 
de juiste parkeerplaats. Komt u met de fiets of het openbaar 
vervoer? Volg dan de bordjes ‘Poliklinisch Operatiecentrum’, 
deze vindt u op de bewegwijzeringborden langs het voetpad.  
 



Mogelijke complicaties 

Na alle ingrepen kunnen complicaties optreden. Denk hierbij 
aan nabloedingen en wondinfecties. U moet altijd contact met 
ons opnemen bij problemen of ernstige pijnklachten.  
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Keel, Neus en oorheelkunde via telefoonnummer  
010 – 461 6222. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen 
met de Spoedeisende Hulp van het Franciscus Gasthuis, via 
telefoonnummer 010 – 461 6720. 

 

Bericht van verhindering 
Bent u onverwachts voor de afspraak verhinderd, neemt u dan 
zo snel mogelijk contact op met de polikliniek KNO, via 
telefoonnummer 010 – 461 6222. 

 

Vragen 
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u 

contact opnemen met de polikliniek KNO: 
 
 Franciscus Gasthuis 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 461 6231. 
 

 Franciscus Vlietland 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 893 0000. 
 
 Franciscus Willemsplein 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 404 3407. 
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