Checklist informatie t.b.v. opname
Informatiefolder
Voorbereidingen thuis


Zorgt u dat u voldoende paracetamol in huis heeft.



Bij dagverpleging: denkt u er aan dat er de eerste 24 uur opvang is geregeld bij u thuis.



Zorg voor vervoer naar huis.



IJs/ijspakking.



Sieraden af doen, indien ringen niet af willen kunt u dit bij de juwelier laten doen.



Nuchter zijn zoals staat aangegeven op de operatiechecklijst. Wordt u een dag van te voren
opgenomen dan mag u eten zoals u gewend bent.



Het operatie gebied mag u niet zelf ontharen/scheren.

Meenemen


Alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking.



Indien van toepassing uw doseringsformulier bloedverdunners.



Patiëntenkaart (met de juiste gegevens).



Indien nodig, krukken.



Telefoonnummer contactpersoon, indien dit is gewijzigd na het bezoek aan het pré operatief
spreekuur.



Eventueel lenzendoosje + vloeistof.



Eventueel leesbril.



Betaalmiddel voor eventueel nieuwe medicatie.



Indien van toepassing CPAP apparaat/masker (niet als u in dagbehandeling wordt opgenomen).

Denkt u aan


Makkelijk zittende kleding.



Stevige schoenen.



Eventueel extra ondergoed.



Verblijft u meerdere nachten in het ziekenhuis: nachtgoed, pantoffels, badjas en toiletartikelen.

Operatie patiënten die worden opgenomen voor 10.00 uur op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en
niet in dagbehandeling gaan, worden opgenomen via de Unit Nuchtere opname. U dient dan alleen uw
medicatie en eventueel een toilettas met daarin zo nodig brillenkoker/gebittenbakje mee te nemen.
Wanneer u een CPAP gebruikt dient u deze ook mee te nemen.
Uw jas kunt u direct meegeven aan degene die u naar het ziekenhuis brengt. Uw contactpersoon kan de
overige bagage meenemen bij het eerste bezoek op de verpleegafdeling.

In verband met de beperkte ruimte op de Unit Nuchtere Opname dient u in de wachtruimte gelijk afscheid
te nemen van degene die u heeft gebracht.
Bezoektijden
Treant ziekenhuislocaties

Maandag tot en met vrijdag

14.00 uur tot 20.00 uur

In het weekend en op zon- en feestdagen

11.00 uur tot 20.00 uur

Ouder en Kind locatie

Kraamafdeling (partners zijn de hele dag welkom)

15.00 uur tot 20.00 uur

Scheper

Couveuse/ babykamers/ boxen

10.30 uur tot 19.00 uur

Zalen

14.00 uur tot 19.00 uur

Tijdens de rustpauze wordt alleen in overleg bezoek

Tussen 12.00-14.00

toegestaan

uur

Voor alle bezoekuren geldt niet meer dan twee personen per patiënt.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
mijnTreant, het online patiëntenportaal van Treant
Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang hebben tot hun medisch dossier.
Daarom hebben we mijnTreant: in dit portaal tonen we persoonlijke gegevens, correspondentie/ brieven
(zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijnTreant online inzage in
afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk
is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een
branchevereniging). Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/mijnTreant of log in via
www.mijnTreant.nl.
TRIP 561 180919

