
Wanneer u in onze kliniek een operatie op de 

dagbehandeling ondergaat wordt u hiervoor uitgenodigd 

op onze speciaal ingerichte dagbehandelingsafdeling 

in Hengelo. Deze afdeling is zo ingericht dat u snel 

geholpen wordt, waardoor u in de meeste gevallen na 

uw behandeling dezelfde dag nog weer naar huis kunt.

Voorbereiding

Wanneer u een operatie op de dagbehandeling moet 

ondergaan ontvangt u hiervoor per post de uitnodiging. 

Op deze uitnodiging vindt u ook specifi eke informatie 

hoe u zich moet voorbereiden en wat u moet meenemen. 

Houd in elk geval met onderstaande punten rekening:

 

•   Zorg ervoor dat u geen make-up, nagellak of bodylotion 

draagt.

•   Draag geen sieraden maar laat deze zoveel mogelijk thuis.

•   Breng makkelijk zittende kleding mee voor na de 

operatie (trainingsbroek/joggingbroek/trui/vest).

Dagopname

Op de dag van de behandeling moet u zich op het afgesproken 

tijdstip melden bij de receptie in de centrale hal van ZGT 

Hengelo. Een gastvrouw van ZGT begeleidt u vervolgens naar 

de afdeling. Op de afdeling moet u zich melden bij de medisch 

secretaresse achter de balie. Deze zal een korte vragenlijst 

met u doornemen. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de 

lounge totdat u opgeroepen wordt voor uw behandeling.

In onze lounge is een TV, een ruime selectie aan verschillende 

tijdschriften en een aantal computers aanwezig waar u gebruik 

van kunt maken. Tevens is er WIFI aanwezig. Zodra u wordt 

opgeroepen brengt een verpleegkundige u naar de kleedruimte, 

om speciale operatiekleding aan te trekken. Er is een kluisje 

aanwezig voor uw kleding en overige spulletjes.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen voor een dagbehandeling?

U kunt denken aan: ponskaartje, bevestigingsbrief van 

de opname, medicijnen, extra ondergoed, makkelijk zittende 

kleding (bijv. joggingbroek/vest) boek/tijdschrift en mobiele 

telefoon.

Waarom moet ik 2 uur vóór aanvang van de operatie 

aanwezig zijn?

Dit heeft te maken met de voorbereiding die plaatsvindt 

voor de operatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een 

operatie uitvalt of eerder klaar is, waardoor u mogelijk eerder 

aan de beurt bent. Om hier fl exibel mee om te kunnen gaan 

en het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het dus 

belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Is er WIFI in de wachtruimte?

U kunt gebruikmaken van het WIFI netwerk van ZGT, 

genaamd ZGT-PUBLIC. In de wachtruimte zijn 3 computers 

beschikbaar voor patiënten met toegang tot internet.

Kan mijn partner blijven wachten 

tijdens de operatie?

Uw partner kan bij u blijven totdat u wordt opgeroepen om 

met de verpleegkundige mee te gaan naar het OK complex. 

Uw partner kan zijn/haar telefoonnummer achterlaten bij 

de verpleegkundige en zij zal na de operatie z.s.m. bellen 

met uw partner. Indien uw partner niet in de gelegenheid is 

om tussentijds naar huis te gaan, kan hij/zij wachten in ons 

bezoekersrestaurant “De Brasserieje”.

Mag ik mijn partner bellen na de operatie?

Wanneer u in staat bent om uw partner te woord te staan 

mag u uiteraard zelf bellen.

Hoe lang moet ik na de operatie blijven 

voordat ik naar huis mag?

Dit is a� ankelijk van de soort ingreep die u moet ondergaan. 

Dit kan variëren van minimaal 3 uur tot de volgende dag.

Dagbehandeling

Houd in elk geval met onderstaande punten rekening:
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Wanneer mag ik weer eten en drinken na de operatie?

Indien het medisch verantwoord is en u zich goed voelt, krijgt 

u vlot na de operatie iets te eten en drinken aangeboden 

door de verpleegkundige.

Heb ik krukken nodig na mijn operatie? 

Zo ja, waar kan ik deze krijgen/huren?

Dat ligt aan de soort ingreep, hierover wordt u vooraf 

ingelicht. Krukken kunt u krijgen/huren bij de thuiszorgwinkel 

bij u in de buurt.

Krijg ik hechtingen en zo ja zijn deze oplosbaar?

Dit is a� ankelijk van de soort ingreep. De orthopedisch 

chirurg of verpleegkundige zal u vertellen of er oplosbare 

hechtingen gebruikt zijn of dat deze door de huisarts 

verwijderd dienen te worden.

Wanneer mag ik weer sporten en huishoudelijke 

werkzaamheden verrichten?

Dit is a� ankelijk van de soort ingreep die u ondergaat. 

Na de ingreep wordt u hierover geïnformeerd.

Wanneer kan ik weer werken?

Dit is a� ankelijk van de soort ingreep die u ondergaat en 

de functie die u uitoefent. Na de ingreep wordt u hierover 

geïnformeerd.

Moet ik nog een keer terugkomen voor controle?

Na elke ingreep vindt een nacontrole plaats. Wanneer dit 

gaat plaatsvinden is a� ankelijk van de soort ingreep. 

Dit kan variëren van 1 week tot 6 weken na de ingreep.

Over OCON

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen OCON, Orthopedische kliniek wordt wetenschappelijk 

onderzoek gedaan om onze zorg te optimaliseren. Patiënten-

data, welke in het kader van reguliere zorg verzameld worden, 

kunnen hiervoor anoniem gebruikt worden. Mocht u hier 

bezwaar tegen hebben dan willen we u vriendelijk verzoeken 

dit kenbaar te maken via wetenschap@ocon.nl

Meer informatie
Voor informatie over uw bezoek aan de polikliniek, 

dagbehandelingen of alles rondom het verblijf op de 

verpleegafdeling verwijzen wij u graag naar onze 

website www.ocon.nl

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie in deze 

brochure? Dan kunt u altijd contact opnemen door middel van 

het contactformulier op onze website. Daarnaast kunt u ons 

telefonisch bereiken via telefoonnummer 088 – 708 3370.
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