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Inleiding
U heeft in overleg met uw specialist besloten tot een opname.
Daarvoor wordt u binnenkort opgenomen op afdeling A5 van het
Rode Kruis Ziekenhuis.
Het verpleegkundig opnamegesprek
Bij elke ziekenhuisopname vindt een opnamegesprek plaats met
de afdelingsverpleegkundige. Deze brengt u op de hoogte van alle
zaken die met de ziekenhuisopname te maken hebben. Wij streven
ernaar uw verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Om
die reden worden de meeste operatiepatiënten opgenomen op de
dag van de operatie zelf. Dit heeft tot gevolg dat doorgaans op het
moment van opname onvoldoende tijd is om u zorgvuldig te kunnen
informeren over de opname.
Daarom worden de verpleegkundige opnamegesprekken enige
tijd vóór opname gehouden. Dit noemen we in het ziekenhuis het
preoperatieve verpleegkundig spreekuur.
Wat betekent dat voor u?
Een persoonlijk of telefonisch gesprek: wanneer u op de
polikliniek bent geweest, krijgt u direct een afspraak voor het
preoperatieve verpleegkundig spreekuur mee. U kunt kiezen voor
een persoonlijk gesprek of een telefonisch gesprek.
Duur van het gesprek: tussen de 15 en 30 minuten.
Wat wordt besproken tijdens het verpleegkundig
opnamegesprek
• U krijgt informatie over de zorg voor en na de operatie
• U kunt zelf vragen stellen over de opname en/of operatie
• De verpleegkundige vraagt aan u gegevens over uw
leefgewoontes en een contacttelefoonnummer
Wilt u bij evt. verhindering dit zo snel mogelijk doorgeven, op
telefoonnummer 0251-265693.
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Persoonlijk gesprek verpleegkundig spreekuur:
Datum……….
Tijd………
Plaats…….

Telefonisch gesprek verpleegkundig spreekuur:
Datum……..
Tijd…….
U wordt gebeld om…….

Het farmaceutische opnamegesprek
Bij een ziekenhuisopname is zorgvuldig beheer van uw
medicijngebruik extra belangrijk. Vaak worden tijdelijk wijzigingen
in uw medicatie aangebracht: sommige middelen moet u
tijdelijk staken, andere juist starten. Om te zorgen voor optimale
medicatieveiligheid tijdens uw verblijf, vraagt de ziekenhuisapotheek
vóór uw opname uw actuele medicijngebruik op via het Landelijk
Schakel Punt (LSP) of bij uw eigen apotheek. Tevens neemt een
apothekersassistente van de ziekenhuisapotheek vóór opname
telefonisch contact met u op om het actuele medicijngebruik met u
door te nemen.
Wat betekent dat voor u?
• U wordt gebeld één tot twee dagen vóór opname. Mocht u niet
thuis zijn, dan proberen we het later nog een keer.
• Bent u niet op uw gebruikelijke telefoonnummer bereikbaar, wilt
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u dan aan de ziekenhuisapotheek ( 0251-265169) doorgeven op
welk nummer u wel bereikbaar bent overdag.
Zorgt u s.v.p. dat u een medicatieoverzicht of alle medicijnen die
u gebruikt bij de hand heeft als u gebeld wordt.

Wat wordt besproken tijdens het farmaceutisch
opnamegesprek
De apothekersassistente bespreekt met u:
• alle door u gebruikte medicijnen, aan de hand van het overzicht
van uw eigen apotheek
• alle door u gebruikte medicijnen, die u zelf bij de drogist heeft
gekocht
• bij u bekende bijwerkingen of allergische reacties op bepaalde
medicijnen
• welke medicijnen in verband met de opname gestaakt zijn
• welke medicijnen u gelieve mee te nemen bij opname
Bezwaren?
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat de apothekersassistente uw
medicijngebruik opvraagt bij uw eigen apotheek, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan de ziekenhuisapotheek
(tel. nr. 0251-265169).
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