Patiënteninformatie

Ouderen Geneeskunde
Preoperatieve screening
Omdat u geopereerd gaat worden, nodigen wij u
uit voor een preoperatief onderzoek op de
polikliniek Ouderengeneeskunde.
De polikliniek Ouderengeneeskunde is onderdeel
van de Polikliniek Interne Geneeskunde.
Met uw afspraken brief meldt u zich bij de
aanmeldbalie op het Poliplein. U krijgt hier ook de
locatie waar u moet zijn.
Wat is een preoperatieve screening
Pre betekent ‘voor’ en screening betekent
‘onderzoek’. Als u geopereerd gaat worden, is het
belangrijk dat wij u vooraf onderzoeken.
Aanmeldbalie
Zo brengen wij mogelijke risico’s in kaart en besteden wij
Poliplein
hier extra aandacht aan als dat nodig.
Bijvoorbeeld door beschermende maatregelen rondom de operatie zoals:
 eventueel diëtetiek in de thuissituatie
 fysiotherapie
 evaluatie dan wel staken van de medicatie
 het aanpassen van de behandeling
 het kiezen van een andere behandeling.

Voorbereiding
 Soms moet u voor het onderzoek bloed laten prikken. De aanvraag briefjes sturen wij mee
met de uitnodiging voor het polikliniekbezoek.
 Draag kleding waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt
trekken.
 Neem een overzicht van al uw medicijnen mee die u op dit moment gebruikt.
• Als u een bril en/of hoortoestel draagt, neem deze dan mee.
• Hebt u loophulpmiddelen nodig zoals een stok of rollator nodig neem deze dan ook mee.
Het onderzoek
Eerst hebt u een gesprek met de verpleegkundig specialist over uw klachten, uw thuissituatie en
eerdere ziekenhuisopnames.
Als dat nodig is zal de internist-ouderengeneeskunde ook bij het gesprek aanwezig zijn.
Na het gesprek krijgt u een lichamelijk onderzoek en/of enkele aanvullende testen.
Dat kan een cognitieve screening zijn. Dat betekent dat we kijken hoe u kennis opneemt en
verwerkt en wij testen ook uw geheugen, aandacht en concentratie.
Het preoperatieve onderzoek duurt ongeveer een uur.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van ons tijdens het gesprek. Uw hoofdbehandelaar krijgt
van ons ook de bevindingen van het onderzoek.
Als u een verhoogde kans heeft op complicaties, dan adviseren wij uw behandelend arts over uw
behandeling.
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Tijdens uw opname
Meestal komt de verpleegkundig specialist en/of de internist-ouderengeneeskunde bij u langs
tijdens uw ziekenhuisopname. Zij volgen uw behandeling en adviseren uw behandelend arts als
dat nodig is.
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie neem dan contact met ons op.
Poli Interne Geneeskunde/Ouderen Geneeskunde

043 – 387 58 23

Websites
 www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/ouderengeneeskunde/overouderengeneeskunde
 www.mumc.nl
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