
 

 
 

 
 

 
 

 

Electieve Opname Afdeling (EOA) 
 
Met deze folder informeren wij u zo goed mogelijk over uw geplande operatie in het Laurentius Ziekenhuis. 
 
De Electieve Opname Afdeling (EOA) is een voorbereidende afdeling voor alle geplande operatiepatiënten. 
Op de EOA bereiden we u voor uw geplande operatie. 
 
Praktische informatie 

Op de dag van opname meldt u zich aan bij de aanmeldzuil bij de hoofdingang en daarna bij de balie van de 
EOA. 
Op de EOA heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundig die uw gegevens controleert voor de 
operatie. De verpleegkundige vertelt u ook naar welke afdeling u gaat na uw operatie. 
Tijdens het opnamegesprek en in de wachtruimte mag uw partner, familie of begeleider nog aanwezig zijn. 
In verband met de privacy zijn in het beddengedeelte alleen patiënten aanwezig. 
Breng eventueel een boek, tijdschrift of telefoon mee zodat u iets te doen heeft in de tijd die u moet wachten. 
 
Ongeveer 30 tot 60 minuten voor de operatie bereiden we u voor in de ruimte waar de bedden staan en 
krijgt u een bed. 
Voordat u in bed gaat, wordt u verzocht om naar het toilet te gaan om uit te plassen. Daarna kleedt u zich 
om in het operatiejasje. De verpleegkundige helpt u hierbij. U krijgt een infuus ingebracht en zo nodig wordt 
bloed geprikt.  
De operatieafdeling belt de verpleegkundige, zodra u naar de operatiekamer gebracht mag worden. 
Persoonlijke spullen gaan al naar de verpleegafdeling of in een locker met slot, zodra u naar de 
operatiekamer gaat. Laat kostbaarheden zoals sieraden en elektronica thuis. 
 
Opnamebureau 

Via het opnamebureau krijgt u bericht over de opnamedatum. Dit gebeurt telefonisch of per post. De dag 
voor de opname wordt u op werkdagen ‘s middags gebeld door het opnamebureau over het opnametijdstip. 
Het opnamebureau is bereikbaar van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur, telefoonnummer 
(04750) 382810. 
 

Het is van belang dat u goed voorbereid naar uw opname komt. 
Lees daarom de regels door die u vanuit de preklinische 
screening heeft gekregen! 
 

 
 
Algemene informatie 

Nuchter beleid: 
 Tot 6 uur voor opnametijdstip mag u eten. 
 Tussen de 6 uur en 2 uur voor opnametijdstip mag u alleen water, appelsap of thee (met suiker, geen 

honing) drinken. Geen melkproducten of bouillon. 
 De laatste 2 uur moet u volledig nuchter blijven. Dus niet eten of drinken. 
 De afgesproken medicatie mag u innemen met enkele slokjes water. Dit spreekt de anesthesist met u af 

tijdens de preklinische screening.  
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Lichaamsversiering: 
 Alle sieraden en piercings verwijderd u thuis voor de opname. Zo nodig laat u deze verwijderen door een 

juwelier of piercingshop als het zelf niet lukt.   
 Geen gekleurde nagellak, randjes of versieringen op (kunst) nagels. Alleen professionele aangebrachte 

doorzichtige acryl of gelnagels mogen.  
 Geen make-up en/of dagcrème gebruiken. 
 
Complementaire zorg 

Op de Electieve Opname Afdeling bieden wij aromazorg aan. Aromazorg is een onderdeel van 
complementaire zorg, een aanvulling op de standaardzorg die een verpleegkundige kan geven. 
Complementaire zorg richt zich, naast de lichamelijke zorg, ook op de mentale gezondheid. 
Meer informatie hierover leest u in de folder Aromazorg of vraag ernaar tijdens het opname gesprek.  
 
Uitstel van ingreep 

Hoewel wij volgens planning werken moet een ingreep (operatie of behandeling) soms worden uitgesteld. 
Bijvoorbeeld als er een spoedeisende operatie tussen komt, als de medisch specialist ziek is of als zich een 
andere onverwachte situatie voordoet. Dit uitstel kan plaatsvinden vóórdat u bent opgenomen, maar soms 
ook op de dag van uw behandeling of operatie zelf, terwijl u al in het ziekenhuis ligt. 
Uiteraard realiseren wij ons dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. 
Wij doen er dan ook alles aan om een geplande ingreep ook onder onvoorziene omstandigheden te laten 
doorgaan. 
 
Bereikbaar 

De afdeling EOA is bereikbaar via telefoonnummer (0475) 382509. 
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