Uw opname voorbereiden

Patiënten servicebureau

Voorbereiding op uw opname
Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Om de voorbereiding op
uw opname, het verblijf en eventuele zorg na het ontslag uit het ziekenhuis
zo goed mogelijk te regelen, werkt het BovenIJ ziekenhuis met een patiënten
servicebureau (PSB). De medewerkers van het patiënten servicebureau
houden in de gaten of alle zaken rondom uw opname geregeld zijn voordat u
wordt opgenomen.

Medewerker patiënten servicebureau
De medewerker ontvangt u en zorgt ervoor dat u een gesprek krijgt met de
intake verpleegkundige. Ook regelt de medewerker een afspraak voor uw
medicatie opnamegesprek.

Intake verpleegkundige
De intake verpleegkundige stelt u een aantal verpleegkundige vragen. Ook
overlegt zij met u of u extra zorg nodig heeft na uw opname.

Afspraken en onderzoeken
Als voorbereiding op uw opname neemt de anesthesioloog een vragenlijst
met u door. Naast het gesprek met de anesthesioloog kunnen ook andere
voorbereidingen of onderzoeken nodig zijn, zoals:
 Een röntgenfoto maken.
 Lichamelijk onderzoek.

Meer informatie
Voor meer informatie over uw opname of uw bezoek aan de anesthesioloog
kunt kijken op bovenij.nl onder de rubriek ‘patiënt/opname of
patiënt/specialismen/anesthesiologie’.

Uw afspraken
Patiënten servicebureau

□

Gesprek met de intakeverpleegkundige

BovenIJ apotheek

□

Medicatie
opnamegesprek

Anesthesiologie polikliniek

□

Afspraak met de
anesthesioloog

Route 25
Op……………………………………..om…………………uur
Route 29
Op……………………………………..om…………………uur
Route 32
Op……………………………………..om…………………uur

U moet altijd uw ingevulde pre-operatieve vragenlijst meenemen.
Orthopedie polikliniek
Route 20
Woensdag / vrijdag
□ Gesprek arts assistent
voor de operatie

□

Controle na operatie
Endoscopie

Op……………………………………..om…………………uur
Route 39

□

Onderzoek
Uw opname is op:
Uw operatie is op:
Uw specialist is:

D/O
U kunt één werkdag voor uw opname vanaf 11.00 uur met het patiënten
servicebureau bellen om te horen hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Vragen?
Heeft u in de periode voor uw opname nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan
de medewerkers van het patiënten servicebureau. Zij zijn er om u te helpen
uw opname zo goed mogelijk voor te bereiden. U kunt de medewerkers van
maandag t/m vrijdag bellen tijdens kantooruren.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Patiënten servicebureau
Anesthesiologie polikliniek

020 - 634 6346
020 - 634 6861
020 - 634 6287

Adres BovenIJ ziekenhuis
Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam

e-mail BovenIJ ziekenhuis
opname@bovenij.nl
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