Instructie voor een punctie op de
Operatiekamer
Aanvullende informatie voor IVF patiënten

Deze folder geeft aanvullende informatie bij de IVF
brochure en uitleg over het uitvoeren van de punctie.
De punctie vindt plaats op de Operatiekamer.
U moet nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf
00.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Tot vier uur
voor de operatie mag u wel heldere vloeistoffen
drinken (water, thee en koffie zonder melk en suiker).
U hoeft geen speciale kleding mee te brengen naar het
ziekenhuis. U krijgt voor deze behandeling een
operatiehemd aan.
Het Opnamebureau laat u weten hoe laat en waar u
zich moet melden in het ziekenhuis op de dag van de
punctie.
Op het moment dat u op de Operatiekamer bent
voor de punctie verwachten wij dat uw partner zich
meldt op de IVF-afdeling voor het produceren van
zaad. Tenzij anders afgesproken. Hiervoor kan een
speciale kamer op de IVF-afdeling gebruikt worden.
Wanneer er zich geen bijzonderheden voordoen, kunt
u in de loop van de dag weer naar huis. Voordat u met
uw partner naar huis gaat zal een verpleegkundige van
de IVF- afdeling u informeren over de uitslagen. Ook
ontvangt u instructies over het verdere verloop van
de behandeling.

231138-0213

De anesthesie kan lang nawerken, u kunt zich de hele
dag na de punctie suf en duizelig voelen. Wij raden u
dan ook autorijden of het besturen van andere
vervoersmiddelen af. Het is de bedoeling dat u thuis
rust neemt. De dag na de punctie kunt u, als u zich
daartoe in staat voelt, uw normale werkzaamheden
weer hervatten.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen
heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen met
een van de verpleegkundigen van 14.00 uur
tot 15.30 uur, telefoonnummer: 043-387 53 60.
Bij ernstige klachten tijdens kantooruren kunt u ons
bereiken via telefoonnummer: 043-387 53 64.
Buiten kantooruren kunt u bij spoed contact
opnemen met de dienstdoende arts-assistent
gynaecologie, telefoonnummer: 043-387 62 40
(Verloskamer). Of u belt het nummer van het
ziekenhuis, telefoon: 043-387 65 43, daar kan men u
doorverbinden.
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