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Preoperatief centrum

Inleiding 
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie. Hiervoor is een vorm van 
verdoving nodig en daarom krijgt u een (telefonische) afspraak bij een anesthesioloog. 

 Een medewerker van de poli Anesthesiologie neemt schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact   
 met u op over de volgende punten;

1. Er wordt een (telefonische) afspraak ingepland met de anesthesioloog. 
2. De preoperatieve gezondheidsvragenlijst dient u voorafgaand aan uw (telefonische) 

consult met de anesthesioloog in te vullen. Dat doet u vanuit huis op de website van het 
LangeLand ziekenhuis via de pc, tablet of mobiele telefoon. Zie uitleg in bijgevoegde 
folder. 

Het preoperatieve traject

De apothekersassistent zal enkele dagen voor uw (telefonische) afspraak met de 
anesthesioloog, telefonisch contact met u opnemen om uw medicatiegebruik door te nemen. 
Om uw medicatiegegevens op te mogen vragen bij uw eigen apotheek, dient u hiervoor 
toestemming te geven. Dit doet u bij uw eigen apotheek. Zo beschikt de apothekersassistent 
over de meest recente informatie. 

In de meeste gevallen zal de afspraak met de anesthesioloog telefonisch plaatsvinden, 
waardoor u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het tijdstip waarop u gebeld wordt, kan 
afwijken van de gemaakte belafspraak. Het nummer waardoor u gebeld wordt, is meestal 
anoniem.
Op verzoek van de anesthesioloog kunt u ook uitgenodigd worden voor een consult op de poli 
Anesthesiologie.

Om het gesprek zo effectief mogelijk te laten verlopen is het nodig dat de anesthesioloog van 
tevoren zoveel mogelijk informatie over uw gezondheidstoestand beschikbaar heeft.
Om die informatie voor de anesthesioloog beschikbaar te maken, vult u een preoperatieve 
gezondheidsvragenlijst in. Deze lijst wordt tijdens uw (telefonische) afspraak met de 
anesthesioloog besproken.
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U vult de preoperatieve gezondheidsvragenlijst thuis via de pc, tablet of mobiele telefoon in. Dit 
gaat als volgt:

-Ga naar de website: www.LangeLand.nl
-Kies voor: Patientportaal Mijn LangeLand 
-Log in met uw DigiD (deze moet u eventueel aanvragen)+ sms-code
-Ga naar ‘Mijn vragenlijsten’
-Indien dit niet zichtbaar is, open dan het ‘Menu’ en selecteer ‘Vragenlijsten”

Voor kinderen die geen DigiD hebben, kunt u een DigiD aanvragen om de vragenlijst in 
te kunnen vullen.

Als u een afspraak met de anesthesioloog op de poli anesthesiologie heeft, kunt u de 
vragenlijst ook op het Preoperatieve Centrum, volgroute 6, in de computer invullen. De 
baliemedewerker zal u een inlogcode geven, waarmee u kunt inloggen.

U wordt dan verzocht om een half uur eerder te komen. 

Vindt u sommige vragen lastig? Er is altijd iemand aanwezig om u te helpen, indien 
gewenst. Neemt u dan contact op met de polikliniek anesthesie op telefoonnummer 
(079) 346 2549.

Uw afspraak met de anesthesioloog
  
De anesthesioloog bespreekt met u uw algemene gezondheidstoestand, schat in welke risico’s 
aan uw operatie zijn verbonden en hoe eventuele risico’s kunnen worden beperkt. 
Indien noodzakelijk, kan de anesthesioloog bij een fysiek consult beperkt lichamelijk onderzoek 
(hart en longen) uitvoeren.
Er wordt daarna besproken welke vorm van verdoving in uw situatie het beste toegepast kan 
worden en welke voorbereidingen voor de operatie nodig zijn.

Voorbereidingen voor de operatie zijn bijvoorbeeld; 
• Nuchter zijn voor de operatie. 
• Wel of niet innemen van (extra) medicijnen op de operatiedag. 
• Op tijd stoppen met bloedverdunners en/of andere medicijnen. 
• Stoppen met roken. 

De anesthesioloog die u ziet of spreekt voor de preoperatieve screening is niet standaard de 
anesthesioloog die u ziet op de dag van uw operatie. De anesthesioloog die u ziet op de dag 
van de operatie is op de hoogte van uw medisch dossier en de voorgenomen operatie. 

http://www.langeland.nl/
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‘Groen licht’ voor de operatie 
Van de anesthesioloog hoort u of u ‘groen licht’ krijgt voor de operatie: de anesthesioloog is 
akkoord met de voorgenomen operatie. Zodra u ingepland wordt voor de ingreep/operatie, zal 
het Planningsbureau contact met u opnemen.

Twee dagen voor de operatie wordt u gebeld door een medewerker van het Planningsbureau 
om voor de zekerheid nogmaals de operatiedatum te bevestigen en om de tijd te noemen 
waarop u zich in het ziekenhuis moet melden. Ook worden er dan een aantal vragen betreffende 
screening op Covid-19 met u doorgenomen.

‘Rood licht’ voor de operatie
Veiligheid staat altijd voorop. Het kan zijn dat vanwege uw gezondheidstoestand aanvullend 
onderzoek of een consult bij een internist, longarts, cardioloog (of een andere arts) nodig is. Dan 
krijgt u tijdelijk ‘rood licht’. 

Na het ontvangen van de resultaten van de aanvullende onderzoeken of het consult bij een 
andere arts zal de anesthesioloog u, indien goed bevonden, alsnog op 'groen licht' zetten voor 
de operatie. 

Onduidelijkheden of vragen?
Voor vragen over uw operatie, neemt u contact op met uw behandelend arts. In de meeste 
gevallen belt u daarvoor de betreffende polikliniek.

Heeft u toch nog vragen over de opnamedatum, wijzigt er iets in uw gezondheidstoestand of zijn 
er andere zaken die zijn gaan spelen waardoor de geplande operatie niet door kan gaan op de 
afgesproken datum, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Planningsbureau 
LangeLand Ziekenhuis: (079) 346 2625.

U ontvangt van ons een folder met informatie over verschillende soorten verdoving. Door deze 
folder door te lezen kunt u zich voorbereiden op de (telefonische) afspraak met de 
anesthesioloog. 

Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie, laat dit ons dan weten via het algemeen telefoonnummer van het LangeLand 
Ziekenhuis (079) 346 26 26 of via info@llz.nl.
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