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Preoperatieve gids voor patiënten, naasten en artsen. 
 
 

Welkom 
 
Wij heten u van harte welkom in a.z. Vesalius Tongeren en Bilzen en danken u voor uw vertrouwen.  
Een opname in het ziekenhuis is nooit een fijne aangelegenheid, het geeft vaak spanning en onzekerheid. 
Met deze infogids willen wij u daarom graag helpen bij de voorbereiding van uw opname.  
Het is uiterst belangrijk dat u de instructies nauwkeurig volgt zodat uw ingreep of onderzoek zonder 
incidenten kan verlopen.  
Indien u vragen heeft over de kostprijs van uw opname of een prijsindicatie van uw ingreep, kan u steeds bij 
ons terecht via de dienst inschrijvingen. 
 

Voor de ingreep 
 
Bij een geplande algemene of plaatselijke verdoving kunnen onderzoeken nodig zijn, vóór de operatie. Dit 
noemen wij de preoperatieve onderzoeken. 
Deze preoperatieve onderzoeken dienen zoveel mogelijk op voorhand te gebeuren: 

- Ofwel via het preoperatief circuit van het ziekenhuis; 
- Ofwel via uw huisarts. 

Uw behandelende geneesheer zal dit concreet met u bespreken. 
Verder vindt u in deze brochure informatie over de anesthesie en de preoperatieve vragenlijst. U wordt 
vriendelijk verzocht om deze lijst thuis in te vullen en mee te brengen de dag van de opname.  
Indien u inlichtingen wenst over uw thuisverzorging na de ingreep, dan kunt u reeds voor de opname beroep 
doen op de sociaal werkers van a.z. Vesalius. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het centraal nummer: 
012  39 61 11.  
Voor het uitlenen van medisch materiaal (krukken, rolstoel, bed,…) kunt u zich ook wenden tot uw mutualiteit.  
 

Dag van de opname 
 
Het is belangrijk dat u zich stipt aanmeldt aan het onthaal van het ziekenhuis op de dag en het tijdstip zoals is 
afgesproken met uw behandelend arts. Het staat genoteerd op de eerste pagina van de preoperatieve 
vragenlijst, of op uw opnamekaart. 
 



   

Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met volgende richtlijnen:  
 

 Neem volgende documenten mee de dag van de opname: 
 Elektronische identiteitskaart  
 SIS-kaart voor kinderen en voor volwassenen, bij afwezigheid van een elektronische  

identiteitskaart  
 Bloedgroepkaart 
 Verwijsbrief van de behandelde arts of van de huisarts 
 Bij arbeidsongeval: verzekeringspapieren van werkgever (met polisnummer) 

 
 Na de inschrijving begeeft u zich naar de verpleegafdeling: 

Hier dient u de volgende documenten af te geven: 
 Klevers die u ontvangt van de opnamedienst 
 Ingevulde en ondertekende preoperatieve vragenlijst voor de anesthesist 
 Resultaten van de preoperatieve onderzoeken (bloed- en hartonderzoek, RX-longen), 

tenzij anders afgesproken. Preoperatieve onderzoeken uitgevoerd door het 
preoperatief circuit van ons ziekenhuis, liggen klaar voor u bij opname. 

 Formulieren in te vullen door uw behandelend arts: o.a. arbeidsongeschiktheid, 
hospitalisatieverzekering… 

 
 Gelieve uw thuismedicatie mee te brengen in de originele verpakking. 

 
 Juwelen, geld en waardevolle voorwerpen laat u best thuis. 

 
 Make-up, nagellak, kunstnagels en piercings worden thuis verwijderd. 

 
 Gelieve vooraf te douchen of een bad te nemen. 

 

  Bij een onderzoek of heelkundige ingreep onder algemene of plaatselijke verdoving mag u niet meer 
eten, drinken noch roken vanaf het tijdstip zoals met uw arts werd afgesproken tijdens het 
preoperatief consult. Het juiste tijdstip staat vermeld op de preoperatieve vragenlijst. 

 
  Soms dient men medicatie die aspirine bevat enkele dagen voor de ingreep te stoppen: 

Aspro, Cardio-Aspirine, Sedergine, Aspegic, Dispril, Asaflow, Acenterine... Bespreek dit steeds met uw 
chirurg of dit gestopt moet worden. 
Ook ontstekingsremmers dienen in overleg met uw arts gestopt. 

 
 Indien u bloedverdunnende middelen neemt zoals Sintrom, Marcoumar, Marevan, Ticlid, Plavix, 

Effient, Brilique, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, …  moeten deze, al dan niet, een aantal dagen voor de 
interventie gestopt worden. Dit gebeurt uitsluitend in opdracht van uw huisarts of de behandelend 
arts. 

 
 Advies voor patiënten in daghospitalisatie: 

De medicatie die u krijgt tijdens uw verdoving blijft 24 uur in uw lichaam.  
Respecteer daarom de eerste 24 uur volgende aandachtspunten: 

 niet zelf met de wagen rijden. Gelieve uw vervoer ‘terug naar huis’ vooraf te regelen;  
 blijf niet alleen thuis; 
 drink geen alcohol en bedien geen machines; 
 neem geen belangrijke beslissingen. 

 
 Een daghospitalisatie eindigt ten laatste om 20u in het MC Bilzen en om 19 u in campus Tongeren. Voor 

sommige ingrepen kan u al na enkele uren naar huis.   



   

Het kan ook gebeuren dat een overnachting in het ziekenhuis nodig is, omwille van een medische 
reden. Indien u op dat moment in het daghospitaal van campus Bilzen verblijft, wordt u onder 
deskundige begeleiding, per ambulance, overgebracht naar campus Tongeren. Dit gebeurt echter 
uiterst zelden.  

 
 Bij ontslag uit het a.z. Vesalius ontvangt u standaard een ontslagbrief van de specialist, bestemd voor 

uw huisarts. Een bezoek van de huisarts diezelfde avond of de volgende dag kan nodig zijn. De arts 
bespreekt dit samen met u. 
De verpleegkundige geeft u een ontslagformulier mee als u thuis verdere zorgen behoeft. Dit formulier 
kunt u ook gebruiken voor uw thuisverpleegkundige, zo nodig.  
U kunt nog bijkomende ontslagformulieren ontvangen van de paramedici als deze zorg thuis moet 
worden verder gezet (vb. kinesist, ergotherapeut, sociaal werker,…). 
Bij eventuele problemen na de ingreep, kunt u terecht bij: 

* uw huisarts 
* uw geneesheerspecialist 
* dienst spoedgevallen a.z. Vesalius, campus Tongeren op het telefoon:  012 39 68 21  
 

 Voor bijkomende vragen kunt u terecht bij het verplegend personeel : 
 
a.z. Vesalius - Medisch Centrum Bilzen:   089 41 01 74    (iedere werkdag van 7 - 20u) 

a.z. Vesalius - Daghospitaal chirurgie Tongeren: 012 39 65 48 of 012 39 65 49 (iedere werkdag van 07-19u) 
a.z. Vesalius - Telefooncentrale Tongeren:    012 39 61 11    (24u / 24u) 

 
Anesthesie: informatie vanwege het anesthesieteam 
 

1. Wat is een anesthesie? 
Anesthesie betekent dat men niets voelt van een diagnostische of therapeutische ingreep, zodat de chirurg uw 
ingreep kan uitvoeren op een pijnloze, veilige manier. 

 
2. Welke soorten anesthesie bestaan er? 

Algemene anesthesie: 
Deze techniek maakt de patiënt bewusteloos en ongevoelig voor pijnprikkels. De medicatie die wordt 
toegediend via het infuus of via het masker werkt slaapverwekkend in op de hersenen.   
De geneesmiddelen brengen de patiënt in een kunstmatige slaap. De anesthesist bewaakt voortdurend de 
diepte van de slaap, de ademhaling, de hartslag en de bloeddruk. Hierover beschikt de anesthesist over allerlei 
controleapparatuur. Op het einde van de ingreep zal de anesthesist u wakker maken en naar de ontwaakzaal 
brengen. Pas wanneer de pijn volledig onder controle is en de patiënt voldoende wakker is, wordt hij terug 
naar de kamer gebracht. 

 
Regionale anesthesie: 
Pijn wordt in het lichaam doorgeseind via de zenuwen. Als men bepaalde zenuwbanen tijdelijk uitschakelt, 
wordt dit deel van het lichaam ongevoelig gemaakt. Rond de zenuwen worden bepaalde geneesmiddelen, 
lokale anesthetica, aangebracht (bv. selectieve verdoving van de rechter arm). 
Epidurale- of rachiverdoving laten toe het onderste deel van het lichaam te verdoven. Totdat de verdoving is 
uitgewerkt, krijgt de patiënt een luier aan omwille van hygiënische reden. 
Na een regionale anesthesie verloopt het herstel van de zenuwfunctie geleidelijk, dit kan meerdere uren duren. 
Op een bepaald ogenblik kan u het lichaamsdeel bewegen zonder iets te voelen. Dit betekent niet dat u al de 
kracht heeft om te steunen. U dient onder begeleiding de eerste maal na de verdoving uw bed te verlaten. 



   

Pre-anesthetisch onderzoek: 
Een preoperatieve consultatie is mogelijk voor patiënten met vragen over het type van verdoving, over welke 
medicatie wel of niet verder in te nemen. Het is echter niet noodzakelijk voor elke patiënt. 
Voor patiënten die in daghospitaal setting worden geopereerd moet deze preoperatieve consultatie enige 
dagen/weken voor de ingreep plaats hebben. 
Bij patiënten die daags voor de ingreep worden opgenomen komt de anesthesist de avond voor de operatie 
langs. 

 
Premedicatie: 
De anesthesist voorziet premedicatie. Dit is meestal een kalmerend middel dat een uur voor de ingreep wordt 
toegediend door de verpleegkundigen.  
Thuismedicatie dient wel of niet doorgenomen te worden op advies van de anesthesist. 

 

3. Welke zijn de risico’s van een anesthesie? 
Alhoewel de moderne vormen van anesthesie zeer veilig zijn en naar de omstandigheden alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen er toch nevenwerkingen of verwikkelingen optreden.  
Risicoverhogende factoren zijn:  

 aanwezige aandoeningen naast deze van de ingreep zelf,  
 persoonlijke risicofactoren zoals roken en obesitas,  
 complexiteit van de chirurgische ingreep in tijd, moeilijkheid,  
 dringendheid van de ingreep. 

 
Nevenwerkingen: 
Een narcose of ingreep heeft bijna altijd nevenwerkingen die van voorbijgaande aard zijn. Soms kan hierop 
preventief worden geanticipeerd.  
Voorbeelden van nevenwerkingen zijn: misselijkheid, braken, keelpijn, rillingen postoperatief, pijn bij inspuiting 
van bepaalde medicatie, pijnlijke blauwe plekken of oppervlakkige flebitis. 

 
Verwikkelingen: 
Verwikkelingen zijn ongewenste en onverwachte gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn belangrijke 
overgevoeligheden of allergische reacties op bepaalde medicatie die vooraf niet kunnen voorzien worden. Dit 
merkt het operatieteam meestal onmiddellijk op waarna een behandeling wordt opgestart. 
Overlijden ten gevolge van een anesthesie is extreem zeldzaam en wordt altijd veroorzaakt door een 
samenloop van meerdere verwikkelingen. 

 

4. Is uw toestemming nodig voor een anesthesie? 
De aard van de anesthesie wordt met u besproken. De anesthesist zal ook steeds uw toestemming vragen voor 
de anesthesie en indien u die niet zelf kan geven, aan uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. bij kinderen of bij 
volwassen personen die niet meer beslissingsbekwaam zijn).  Voor kinderen is de wettelijke vertegenwoordiger 
de vader, moeder of voogd. Voor een niet-beslissingsbekwame volwassene, die schriftelijk geen 
vertegenwoordiger heeft aangeduid, worden de rechten in vervangende volgorde uitgeoefend door de 
samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, het meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige zus of broer. 
Net zoals bij elke andere medische ingreep kan u toestemming weigeren voor een anesthesie.  
 
Indien u akkoord gaat met de ingreep onder anesthetische procedure vragen wij u vriendelijk om bijgevoegde 
preoperatieve vragenlijst in te vullen en mee te brengen naar het ziekenhuis, de dag van de ingreep.  
 
Dank bij voorbaat. 
 

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel. 
Het chirurgisch team 


