Opname
Wanneer u een operatie ondergaat waarbij u één of

Praktische informatie

meerdere nachten bij ons moet verblijven, wordt u
hiervoor opgenomen op onze verpleegafdeling. OCON

Wanneer u voor een operatie moet worden opgenomen op

heeft sinds 2014 een compleet nieuw ingerichte

onze verpleegafdeling ontvangt u hiervoor per post de

verpleegafdeling binnen ZGT Hengelo die van alle

uitnodiging. Op deze uitnodiging vindt u ook specifieke

gemakken is voorzien.

informatie hoe u zich moet voorbereiden en wat u moet
meenemen.

Onze filosofie
Houd in elk geval met onderstaande punten rekening:
De nieuwe verpleegafdeling van OCON is compleet opgezet
als healing environment. Dit houdt in, dat er bij het ontwerp
en de inrichting van de afdeling rekening is gehouden

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

met condities die voor het genezingsproces van patiënten

• Draag geen sieraden maar laat deze zoveel mogelijk thuis.

belangrijk zijn. Zo is er bewust gekozen voor een lichte en

• Breng makkelijk zittende kleding mee voor na de

moderne afdeling met veel glas. Dit creëert en stimuleert

operatie (trainingsbroek/joggingbroek/trui/vest).

een ontspannen en veilig gevoel, wat belangrijk is in het
genezingsproces. Kleine aspecten die een groot verschil
maken voor patiënten zijn gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld
aan geluidsdichte schuifdeuren zodat u ’s nachts fijn kunt

Op de dag van de behandeling moet u zich op het

slapen. Of aan luxaflex die in ramen verwerkt zijn, voor een

afgesproken tijdstip melden bij de receptie in de centrale

beetje extra privacy.

hal van ZGT Hengelo. U kunt zelfstandig naar de afdeling
lopen, maar u kunt ook begeleid worden door een gastvrouw
van ZGT. Op de afdeling meldt u zich bij de medisch
secretaresse achter de balie. U neemt plaats in onze lounge
waar een verpleegkundige een kort vraaggesprek met u
voert. Hierna krijgt u een bed toegewezen en wordt alles
rustig uitgelegd. U kleedt zich om en wacht tot u wordt
opgeroepen om naar de operatiekamer te vertrekken.

Veelgestelde vragen
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 flexibel mee om te kunnen gaan
en het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het dus
belangrijk dat u tijdig op de afdeling bent.

Klopt het dat de bezoektijden van verpleegafdeling C1

Over OCON

(OCON) afwijken ten opzichte van ZGT?
Dat klopt. Onze verpleegafdeling kent de volgende

Wetenschappelijk onderzoek

bezoektijden: dagelijks tussen 14.30 en 16.00 uur en tussen

Binnen OCON, Orthopedische kliniek wordt wetenschappelijk

18.00 en 20.00 uur. Wij willen u meegeven dat continu

onderzoek gedaan om onze zorg te optimaliseren. Patiënten-

bezoek binnen deze tijden vermoeiend voor u kan zijn. Wij

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

vragen u hier rekening mee te houden.

kunnen hiervoor anoniem gebruikt worden. Mocht u hier

Wij verzoeken bezoekers om met niet meer dan 2 personen

bezwaar tegen hebben dan willen we u vriendelijk verzoeken

tegelijk de patiënt te bezoeken.

dit kenbaar te maken via wetenschap@ocon.nl

Hoe kom ik bij verpleegafdeling C1 van OCON?

Meer informatie

Wanneer u de hoofdingang van ZGT Hengelo binnenkomt,

Voor informatie over uw bezoek aan de polikliniek,

gaat u met de roltrap naar boven en volgt u de infoborden

dagbehandelingen of alles rondom het verblijf op de

naar verpleegafdeling C1 (OCON), locatie/routenummer 1.19.

verpleegafdeling verwijzen wij u graag naar onze

De kamernummers zijn zichtbaar op de kamerdeur.

website www.ocon.nl

Waarom moet ik mijn medicatie meenemen?

Vragen

Het kan zijn dat de medicatie die u gebruikt niet op voorraad

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie in deze

is op de afdeling. Daarnaast kan op deze manier een

brochure? Dan kunt u altijd contact opnemen door middel van

controle plaatsvinden of de medicatie die u thuis gebruikt

het contactformulier op onze website. Daarnaast kunt u ons

overeenkomt met de gegevens die bij ons bekend zijn.

telefonisch bereiken via telefoonnummer 088 – 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de

Kan mijn partner mee eten?

verpleegafdeling, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Onze verpleegafdeling beschikt over een eigen restaurant.
Bezoekers kunnen onbeperkt en gratis gebruik maken
van de koffie- en thee automaat in het restaurant op onze
verpleegafdeling. Maaltijden en andere etenswaren zijn
op onze afdeling alleen voor patiënten verkrijgbaar.
Wanneer bezoekers iets willen eten, kan dit in restaurant
de Brasserieje in de centrale hal van ZGT.
Wat moet ik meenemen voor een opname?
U kunt denken aan: toiletartikelen, medicijnen, pyjama, extra
ondergoed, makkelijk zittende kleding (bijv. joggingbroek/
vest), pantoffels, boek/tijdschrift, mobiele telefoon en laptop.
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