Patiënteninformatie

De operatiekamer
Informatie voor de operatiepatiënt
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie of een onderzoek te laten verrichten
in het Maastricht UMC+. U wordt hiervoor opgenomen op een verpleegafdeling. Op dit blad krijgt u
informatie over het traject dat u doorloopt vanaf de holding (voorbereidingsruimte van de
operatieafdeling) tot aan de Recovery (uitslaapkamer).
Safety checklist
Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen.
Aan de hand van de safety checklist wordt gevraagd naar uw naam, uw geboortedatum, welke
operatie u krijgt en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of rechts) u geopereerd wordt.
Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw
veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt.
Voorbereiding
Op de verpleegafdeling krijgt u een blauw operatiejasje. Sieraden, eventuele gebitsprotheses en
hoortoestellen moeten uit.
Naar de operatieafdeling
De verpleegkundige brengt u en eventueel een familielid
of naaste, met bed naar de holding OK
(voorbereidingsruimte van de operatieafdeling). Uw
begeleider mag bij u blijven totdat u opgehaald wordt
om naar de operatiekamer te gaan. Begeleiding is echter
niet toegestaan tussen 07:30 uur en 08:15 uur in
verband met de drukte tijdens de start van de dag.
In de holding wordt u voorbereidt op de operatie. De
holdingmedewerker helpt u op een operatietafel.
U krijgt een deken, want op de operatiekamer is
de omgevingstemperatuur bewust laag (18 tot 20 graden)om de
kans op infecties te verkleinen.

Holding

Als u een plaatselijke verdoving krijgt (bijvoorbeeld een ruggenprik), dan komt de anesthesioloog deze
eventueel al op de holding prikken. Het kan zijn dat u in de holding een tijdje moet wachten voordat
een OK teamlid u komt ophalen.
Om uw verblijf in de holding zo aangenaam mogelijk te maken bieden wij u lectuur aan en de
mogelijkheid om televisie te kijken. Ook zijn er leesbrillen beschikbaar indien u deze wenst.
Voordat u naar de operatiekamer gaat, worden uw gegevens gecontroleerd (safety check) en uw
polsbandje gescand om uw naam te registreren
Wie komt u tegen op de operatiekamer?
Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, de
anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurgen en
de arts-assistent aanwezig.
De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose.
U krijgt een infuus en wordt aangesloten aan de
bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens
weer uw gegevens (safety check).
Als u slaapt of als de verdoving is ingewerkt, begint de
chirurg met de operatie of het onderzoek.
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Na de operatie
Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan
zijn dat u dit niet bewust ervaart. De bewakingsapparatuur wordt afgekoppeld en de anesthesioloog
brengt u naar de Recovery of naar de Intensive Care. Als u naar de Intensive Care gaat, is dit vooraf met
u afgesproken of is tijdens de operatie besloten dat u alsnog meer bewaking nodig heeft.
Recovery
U blijft op de Recovery tot u goed wakker bent. Hier wordt u weer aangesloten aan de
bewakingsmonitor en controleren de recoveryverpleegkundigen continu uw ademhaling, hartslag en
bloeddruk. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over uw
toestand. U krijgt extra pijnstilling als dit nodig is. Zo nodig krijgt u iets tegen de misselijkheid.
De recoveryverpleegkundigen trachten deze ongemakken zo goed als mogelijk op te vangen, zodat u
comfortabel naar de verpleegafdeling of ontslagkamer kunt gaan.
Kinderen
Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose ontwaken en wordt uw kind naar de
Recovery gebracht. U wordt telefonisch hierover geïnformeerd en u kunt uw kind op de Recovery
bezoeken.
Omgeving
Iedere dag is er een uitgebreid operatie-/behandelingsprogramma, waarbij al deze patiënten en ook
kinderen de Recovery passeren. Het kan rumoerig en druk zijn tijdens uw verblijf op de Recovery. Ook is
er regelmatig overleg op de werkvloer tussen de verschillende professionals.
Deze overlast is niet altijd te voorkomen, maar wel zoveel mogelijk beperkt.
Als u dat wilt, krijgt u oordopjes en/of een slaapmaskertje. Om uw verblijf op de Recovery zo
aangenaam mogelijk te maken, zijn er multimediavoorzieningen (televisie, internet en radio)
aanwezig, waar u gebruik van kunt maken.
Bezoek
Het bezoekuur op de Recovery is van 19:00 uur tot 19:30 uur, waarbij maximaal 2 personen per patiënt
zijn toegestaan. In overleg met de recoveryverpleegkundige kan hierop een uitzondering gemaakt
worden.
Terug naar de afdeling
Afhankelijk van uw ingreep en uw situatie blijft u korte of langere tijd of zelfs één nacht op de
Recovery. De anesthesioloog beslist wanneer u terug kunt naar de verpleegafdeling. Na ontslag op de
Recovery wordt u door de verpleegkundige opgehaald en teruggebracht naar de verpleegafdeling.
Tot slot
Voor meer informatie over de dag van uw operatie verwijzen wij u door naar www.mumc.nl. Onder
‘specialismen & afdelingen’ kunt u informatie over de operatieafdeling en/of Recovery aanklikken.
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