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Dagbehandelcentrum Oogheelkunde poliklinische verrichting 
 

 
Inleiding 

Binnenkort wordt u verwacht voor een 

poliklinisch ingreepje op het 

Dagbehandelcentrum van de polikliniek 

oogheelkunde 

 

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de 

receptie van de polikliniek Oogheelkunde, 

routenummer 81. 

 

Wij adviseren u om zo min mogelijk 

waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis 

te nemen. Trekt u gemakkelijke kleding aan 

(geen pluizige truien). 

Natuurlijk kunt u zich door iemand laten 

begeleiden. 

 

Voorbereiding op het Dagbehandelcentrum 

De verpleegkundige brengt u naar de  

voorbereidingsruimte. 

 

Hier neemt u plaats in de behandelstoel. 

• U krijgt hier een speciaal operatiejasje 

over uw kleding aan en een muts om uw 

haren te bedekken. 

• Contactlenzen doet u uit( indien mogelijk 

liever thuis vast uitdoen). 

• Gehoorapparaat aan de te opereren 

zijde moet uitgenomen worden. 

• Ringen en kettingen moeten af.  

 

In de operatiekamer 

Vanuit de voorbereidingsruimte  wordt u in de 

behandelstoel naar de operatiekamer 

gereden. Hier wordt het oog verdoofd 

middels druppels, bij bepaalde ingreepjes zal 

er  een plaatselijke verdoving worden 

gegeven, door prikjes in de huid. 

Na de operatie 

Na de operatie gaat u weer terug naar de 

holding. Voor uw begeleider is er 

gelegenheid om in de wachtruimte van de 

polikliniek oogheelkunde plaats te nemen 

 

Controle 

Indien nodig krijgt u een vervolg afspraak. 

Bij sommige  ingreepjes wordt er een afspraak 

gemaakt om de hechtingen te verwijderen 

Indien van toepassing krijgt u een recept voor 

druppels en/ of zalf. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het ziekenhuis kunt 

u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 

Ook kunt u dagelijks bellen via het algemene 

telefoonnummer  

(0182) 50 50 50. 

 

Vragen? 

Als u onverwacht klachten krijgt of als u 

vragen heeft, dan kunt u altijd naar de 

polikliniek Oogheelkunde bellen  

(0182) 50 50 14.  

In het weekend of na 16.30 uur belt u met de 

afdeling Spoedeisende Hulp van ons 

ziekenhuis. 

 

Een overzicht van onze  oogartsen vindt u op 

onze website, www.ghz.nl/oogheelkunde 
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