Patiënteninformatie

Opnamekamer
U wordt binnenkort in het Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend opgenomen.
Wanneer u in de ochtend of voormiddag wordt opgenomen (tussen 7.00 en 14.00 uur) maakt u gebruik van onze
opnamekamer op D2. Na 14.00 uur wordt u op de afdeling B2 opgenomen.
De opnamekamer is een tot huiskamer omgebouwde patiëntenkamer waar u als patiënt samen met uw begeleider
op een ontspannen en huiselijke manier kunt verblijven tot uw operatie. Op deze kamer wordt u begeleid door een
verpleegkundige.
Hoe verloopt de dag
Als u op de dag van opname om 8.00 uur of later wordt verwacht, dan wordt u door een gastvrouw in de centrale hal
naar de afdeling Dagbehandeling op D2 begeleid. Als u op de dag van uw opname vóór 8.00 uur wordt verwacht, dan
meldt u zich zelf bij de balie van de afdeling Dagbehandeling op D2. U kunt daarna plaatsnemen in de opnamekamer
(kamer 16).
Uw persoonlijke spullen kunt u in een plastic tas doen. Deze wordt verzegeld met een patiëntensticker en bewaard in een
afgesloten kast in de opnamekamer. Wij adviseren u geen persoonlijke en waardevolle spullen mee te brengen naar het
ziekenhuis. Indien gewenst kunt u dit later door een mantelzorger laten brengen.
Gesprek met de verpleegkundige
Een verpleegkundige zal u bij zich roepen om de laatste punten met u door te nemen betreffende uw operatie. Na dit
gesprek wacht u weer in de opnamekamer tot u voorbereid wordt op de operatie. De verpleegkundige geeft aan wanneer
u zich kunt omkleden op kamer 17. Als het nodig is, krijgt u de afgesproken premedicatie. Vanaf kamer 17 wordt u op een
bed naar de operatiekamer gebracht.
Na de operatie
Na de operatie gaat u naar een patiëntenkamer op de verpleegafdeling B2. De verpleegkundige van de opnamekamer
brengt de plastic tas met uw persoonlijke spullen naar uw patiëntenkamer.
Uw contactpersoon wordt telefonisch geïnformeerd dat u terug bent van de operatie en op welke kamer u verblijft.
De opnamekamer geldt alleen voor opnames van de specialismen Chirurgie, Gynaecologie, KNO, Neurochirurgie,
Orthopedie en Urologie (dus niet voor de Dagbehandeling).
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