
  Acenocoumarol/fenprocoumon   Volgens trombosedienst

  Ascal   continueren

  NSAID   Stoppen 24 uur voor OK dag

  Clopidogrel (Plavix,Grepid)   Stoppen 48 uur voor OK dag

  Dabigatran (Pradaxa)   Stoppen 5 dagen voor OK dag

  Rivaroxaban (Xarelto)   Stoppen 7 dagen voor OK dag

  Apixaban (Eliquis)   Stoppen 14 dagen voor OK dag

  Persantin/Dipiridamol   Recept Innohep meegegeven

  LMWH   Recept Emla zalf en pleister meegegeven

      (kind<of= 3 jaar)

      Rapydan of recept meegegeven 

      (kind vanaf 3 jaar)

Patiëntinformatie

Afspraken m.b.t. uw medicijnen gebruik

Diabetesbeleid
 O   Anti diabetes tabletten stoppen op de dag van de ingreep.
 O  Indien bij thuiscontrole bloedsuiker lager dan 8 mmol/l, dan insuline dosis avond voor de in  
  greep verminderen naar 2/3 van de avonddosering. Geen insuline spuiten op de dag van de   
  ingreep
 O   Indien bij thuiscontrole de bloedsuiker hoger of gelijk is aan 8mmol/l, dan normale hoeveelheid  
  insuline avond voor de ingreep spuiten. Geen insuline spuiten op de dag van de ingreep.
 O  Insulinepompje wordt zo nodig gestopt op dag OK in het ziekenhuis en vervangen door   
  insulinepompje van het ziekenhuis

Overige medicatie op de dag van de ingreep
 O  medicijnen innemen zoals u gewend bent
 O  stoppen, zie hieronder
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Antistollingsgebied
  medicament      Stop afspraak

 Sticker



Aanbrengen Emla zalf

Adviezen die gelden voor iedere patiënt die een vorm van anesthesie 
zal ondergaan:
•  Homeopathische geneesmiddelen moet u 1 week voor de ingreep stoppen.
•  Niet roken ( of zo min mogelijk) en geen alcohol of andere drugs gebruiken 24 uur vóór en 24 uur  
 ná de ingreep.
•  Donkere nagellak verwijderen. Geen sieraden, contactlenzen, piercings en/of een kunstgebit.
•  Bij een plaatselijke verdoving overlegt u met de anesthesioloog of u uw hoorapparaten, bril en   
 kunstgebit in of op mag houden en kan uw eigen meegebrachte muziek zorgen voor de nodige   
 afl eiding.
•  Neem uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.
•  Neem vooraf (thuis) een douche of een bad. Poets uw tanden.
•  Neem geen waardevolle zaken als sieraden, horloge, geld en bankpasjes mee naar het ziekenhuis.  
 U kunt er enkele uren niet zelf op letten. Draag losse, gemakkelijke kleding,
•  De kans is altijd aanwezig dat u na de ingreep alsnog enige tijd in het ziekenhuis moet blijven.



Indien u op de dag van de ingreep opgenomen wordt:
•  Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u tijdig nuchter bent op de dag van uw ingreep.
•  Via Bureau Opname krijgt u de datum en het tijdstip van aanmelden bij de balie van de afdeling. 
• Vanaf dat tijdstip van aanmelden rekent u terug:
•  Vanaf 6 uur voor aanmelding mag u niets meer eten. U mag wél nog helder vocht drinken, dus   
 water (zonder koolzuur), thee of koffie, maar zónder melk.
•  Vanaf 2 uur voor aanmelding mag u niets meer eten of drinken. Uw gebruikelijke medicijnen mag  
 u wel met wat water innemen.
•  Bij bepaalde ingrepen, zoals onderzoek van de maag of de darmen gelden andere specifieke   
 afspraken over nuchterheid.
•  Als u te kort voor uw ingreep gegeten en/of gedronken heeft kan uw ingreep niet doorgaan, omdat  
 dan de kans dat maaginhoud uw longen inloopt te groot wordt.
•  Als het in uw geval niet nodig is dat u nuchter bent voor de ingreep, zal de arts dit vooraf met u   
 bespreken.

Indien u reeds vóór de dag van uw ingreep in het ziekenhuis opgenomen bent, zal de verpleging met 
u bespreken vanaf wanneer u niet meer mag eten en/of drinken.

Contact 
Hebt u voor uw ingreep nog vragen over eten, drinken of medicijngebruik? bel dan even met de 
polikliniek Anesthesiologie. Hebt u na afloop van Uw ingreep vragen, of doen zich na afloop thuis 
complicaties voor, zoals hevige pijn, een nabloeding of koorts boven 38 C, dan kunt u contact 
opnemen met de polikliniek van het specialisme dat de ingreep verricht heeft, of met uw huisarts. 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Tijdens kantooruren   Website
Polikliniek Anesthesiologie 043-387 45 00  www.anesthesiologie.mumc.nl
Chirurgisch Dagcentrum 043-387 24 00  www.mumc.nl

Buitenkantooruren
Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00 


