Orthopedium

Help mee aan uw veilige behandeling !
Bereid uw bezoek aan de kliniek goed voor
Wat is de reden van uw bezoek? Wat is uw
belangrijkste klacht? Welke vragen wilt u stellen?
Gebruikt u medicatie, neem dan een actueel
medicatieoverzicht van uw apotheek mee.
U mag iemand meenemen, twee horen en
onthouden meer dan één.
0

U dient uw verwijsbrief van de huisarts en
identiteitsbewijs mee te nemen naar
de kliniek.

Geef uw zorgverlener alle informatie over uw
gezondheid

Het is belangrijk dat u de zorgverlener over uw
gezondheidsklachten vertelt. Om te komen tot een
juiste diagnose en behandeling heeft de
zorgverlener deze informatie nodig.
Vertel ook over uw algemene gezondheid, dit kan
van belang zijn voor uw behandeling.

Vraag uitleg als u iets niet begrijpt
De zorgverleners geven veel informatie. Het is
belangrijk dat u de informatie goed begrijpt, zodat
aan het eind van uw bezoek duidelijk is wat u te
wachten staat en wat van u wordt verwacht. De
volgende vragen kunnen u hierbij helpen:
 Welke behandelopties heb ik?
 Welke resultaten kan ik verwachten?
 Wat zijn de risico’s voor mij?
Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben na
een consult, u kunt te allen tijde contact
met ons opnemen.
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Help mee aan uw veilige behandeling !
Bespreek vooraf het verloop van uw
behandeling/operatie
Na uw consult bij de orthopeed komt u bij de
preoperatieve screening medewerker en/of
orthopedisch consulente. U bespreekt wat er
tijdens uw behandeling/operatie gaat gebeuren.
Vraag hoe u zich moet voorbereiden, bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn, de duur van de
behandeling en de lengte van de herstelperiode. Denk hierbij ook aan het regelen van
eventuele nazorg indien u die nodig
denkt te hebben. Bedenk dat u hierover grotendeels zelf de regie voert!

Extra controle momenten tijdens uw
operatieproces
Indien u een operatie in de kliniek moet
ondergaan zult u merken dat zorgverleners u op
verschillende momenten dezelfde vragen stellen,
dit dient ter controle. Ook vragen ze naar
veranderingen in uw gezondheidstoestand,
eventuele allergieën en of u voor de operatie
hebt gegeten. Vlak voor de operatie controleert
het team nogmaals uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel.
Vraag ernaar als dit niet gebeurt en geef
het aan als er iets niet klopt!

Ontslag: weet wat u wel en niet mag en
wanneer u contact moet opnemen
Na uw operatie/behandeling krijg u instructies
voor de nazorg. Zo weet u wat u wel of niet mag
de komende periode. Het is belangrijk dat u deze
regels naleeft.
Zorg dat u weet wanneer u contact moet
opnemen met de kliniek. Bijvoorbeeld bij pijn of
een slecht genezende wond. Zorg dat u beschikt
over de noodnummers van de kliniek.
Ontvangt u deze niet, vraag er naar.
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