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Preoperatief spreekuur Anesthesiologie 
Informatie voor patiënten die een ingreep (operatie) ondergaan 

 

 

Inleiding 

Binnenkort ondergaat u een ingreep 

(operatie). Uw behandelend specialist heeft u 

daarover geïnformeerd. Bij deze ingreep is 

een vorm van anesthesie (narcose of 

verdoving) nodig. Daarvoor gaat u eerst naar 

de polikliniek Preoperatief spreekuur van de 

afdeling Anesthesiologie. De apothekers-

assistent zal daar ook aanwezig zijn. In deze 

folder krijgt u informatie over dit spreekuur, 

over de rol van de anesthesioloog en over de 

soorten anesthesie.  

Tijdens het Preoperatief spreekuur hoort u 

welke vorm van anesthesie u krijgt en 

ontvangt u daarover aanvullende informatie.  

 

Anesthesioloog 

De anesthesioloog is een arts die 

gespecialiseerd is op het gebied van 

pijnbestrijding en intensieve zorg rondom de 

ingreep. Tijdens de ingreep is de 

anesthesioloog en/of de anesthesie-

medewerker de hele tijd bij u. Een 

anesthesiemedewerker is opgeleid om de 

anesthesioloog te assisteren bij alle taken die 

horen bij het voorbereiden, toedienen en 

onderhouden van de verschillende vormen 

van anesthesie. Hij of zij bewaakt en stuurt de 

diepte van de anesthesie door de vitale 

functies tijdens de ingreep continu te 

bewaken. Voorbeelden van vitale functies 

zijn de ademhaling, de bloedcirculatie en het 

bewustzijn. Zo nodig kan de anesthesioloog 

ieder moment de anesthesie bijstellen. Ook 

zorgen de anesthesioloog en anesthesie-

medewerker ervoor dat uw vochtgehalte op 

peil blijft en dat u een bloedtransfusie krijgt als 

u tijdens de ingreep (te) veel bloed verliest.  

 

 

U vindt een actueel overzicht van de 

anesthesiologen van het Groene Hart 

Ziekenhuis (GHZ) op: 

www.ghz.nl/anesthesiologie. 

 

Voor de ingreep maakt u kennis met een 

anesthesioloog of anesthesiemedewerker op 

het Preoperatief spreekuur. Meestal is tijdens 

de ingreep een andere anesthesioloog 

aanwezig dan degene die u op het 

spreekuur heeft gesproken.  

 

Preoperatief spreekuur 

Bij uw bezoek aan het Preoperatief spreekuur 

meldt u zich eerst bij de balie, voordat u 

plaatsneemt in de wachtruimte.  

 

Begeleider/wettelijk vertegenwoordiger 

In sommige situaties is het voor uw veiligheid 

van groot belang dat er een begeleider met 

u meekomt die u wettelijk vertegenwoordigt. 

Deze begeleider komt met u mee naar het 

Preoperatief spreekuur. Denk aan een 

gemachtigde, partner, ouder, broer of zus. U 

heeft een begeleider nodig (advies: iemand 

die u wettelijk kan vertegenwoordigen) als u:  

• de Nederlandse taal niet goed spreekt 

en/of begrijpt; 

• een verstandelijke beperking heeft; 

• wilsonbekwaam bent. 

 

U heeft eerst een gesprek met de 

apothekersassistent die uw medicatiegebruik 

met u doorneemt. Hierbij is het van belang 

dat u een actueel medicatieoverzicht 

meeneemt (niet ouder dan een maand). Dit 

overzicht kunt u bij uw eigen apotheek 

krijgen. Na het gesprek met de 

apothekersassistent neemt u weer plaats in 

de wachtruimte.  



 

Vervolgens heeft u een gesprek met de 

anesthesioloog of anesthesiemedewerker.  

Deze bespreekt met u de beste vorm van 

anesthesie voor deze ingreep.  

Heeft u zelf nog vragen of zorgen over de 

anesthesie, dan kunt u deze tijdens dit 

spreekuur stellen.  

Daarna zal een gericht lichamelijk onderzoek 

worden gedaan dat van belang is voor de 

anesthesie. Denk aan het beluisteren van uw 

hart en longen en het meten van uw 

bloeddruk en hartfrequentie - en eventueel 

van de hoeveelheid zuurstof in uw bloed met 

behulp van een saturatiemeter (knijpertje op 

de vinger).  

Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig 

voordat u de ingreep kunt ondergaan, 

bijvoorbeeld een hartfilmpje en/of 

bloedonderzoek. Ook kan een verwijzing naar 

een andere specialist nodig zijn, zoals een 

longarts of cardioloog. Als dit bij u het geval 

is, bespreekt de anesthesioloog dit met u. 

 

Na goedkeuring van de anesthesioloog 

informeert het Opnamebureau u wanneer u 

de ingreep kunt ondergaan/geopereerd kunt 

worden.  

 

Voor bepaalde ingrepen is er voorafgaand of 

na het Preoperatief spreekuur ook een 

gesprek met een verpleegkundige.  

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over uw 

opname op de verpleegafdeling.  

Mocht dit gesprek door omstandigheden 

vooraf niet plaatsvinden, dan heeft u dit 

gesprek op de dag van opname. 

 

Verschillende soorten anesthesie 

Er bestaan verschillende soorten anesthesie. 

De meest bekende is de algehele anesthesie, 

waarbij het hele lichaam wordt verdoofd en 

u tijdelijk buiten bewustzijn bent. Ook 

algemeen bekend is de lokale verdoving, 

waarbij een klein stukje huid ‘plaatselijk’ 

wordt verdoofd, bijvoorbeeld om een wond 

te hechten. 

Bij regionale anesthesie wordt een groter 

gedeelte van uw lichaam, zoals een arm, een 

been of het hele onderlichaam, tijdelijk 

gevoelloos gemaakt.  

 

Bij regionale anesthesie blijft u tijdens de 

ingreep wakker, maar als u dat liever heeft, 

kunt u een slaapmiddel toegediend krijgen 

gedurende de hele ingreep. Overigens ziet u 

niets van de ingreep; alles wordt met steriele 

doeken afgedekt. Bij sommige ingrepen aan 

de ledematen kan u indien gewenst wel 

meekijken, bijvoorbeeld bij een kijkoperatie 

aan de knie. 

 

Welke vorm van de anesthesie  is voor u 

geschikt?  

Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, 

hangt af van verschillende factoren, zoals uw 

leeftijd, lichamelijke conditie en de soort 

ingreep. Het kan zijn dat de anesthesioloog u 

voorstelt een continu slaapmiddel te 

combineren met een ruggenprik.  

Het voordeel daarvan is de mogelijkheid na 

de ingreep een betere pijnstilling te geven. 

Daarnaast is de kans op misselijkheid en 

braken na de ingreep bij deze vorm vaak 

kleiner dan na algehele anesthesie.  

 

U kunt uw wensen ten aanzien van de 

anesthesie voorleggen aan de 

anesthesioloog. Hij of zij kan hier dan rekening 

mee houden.  

 

Wat moet u meenemen?  

• Een actueel medicatieoverzicht. Deze 

kunt u opvragen bij de apotheek. 
• De gele (ingevulde) vragenlijst 

‘Anamneselijst anesthesie’. 

 

Vul de lijst thuis helemaal in! 

 

Als de afspraak op langere termijn is gepland 

(meer dan zeven dagen) verstuurt u de lijst in 

de retourenvelop. Voeg in dit geval ook het 

actuele medicatieoverzicht bij. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vragen? 

Voor informatie over het GHZ kunt u terecht 

op onze website: www.ghz.nl.  

 

Ook kunt u op werkdagen bellen naar het 

algemene informatienummer: (0182) 50 50 50. 

 

Als u vragen heeft over anesthesie of over de 

vragenlijst, dan kunt u op werkdagen tussen 

9.00 tot 12.00 uur bellen naar de polikliniek 

Preoperatief spreekuur, 

telefoonnummer: (0182) 50 52 66. 

 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Contact 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 

(0182) 50 50 50. 
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