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Informatie voor de patiënt

Ambulan te in gre e p in h et
o pe ra t ie kwa rt ie r t e Aa lst

Deze folder geeft
informatie over het
verloop van een
ambulante ingreep
op het ambulant
operatiekwartier op
campus Aalst van het
OLV Ziekenhuis

Indicaties
Er werd met u besproken om een ambulante ingreep uit te voeren.
Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn:
Laservaporisatie van de baarmoederhals
LLETZ-ingreep op de baarmoederhals
Hysteroscopie diagnostisch/operatief
Wegname huidletsels
…..
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Aanmelden
Uw behandelend arts is met u een datum en tijdstip
voor de ingreep afgesproken.
U meldt zich een kwartier vroeger aan bij de centrale
inschrijvingen op X-2 (foto) met de mededeling dat u
komt voor ambulante ingreep. Daar krijgt u
naamklevers en een polsbandje om.
Nadien schrijft u zich in op de consultatie gynaecologie
op X-2. Noodzakelijke documenten voor het werk of
verzekering kunnen reeds ingevuld worden.
Nadien wordt u de weg gewezen naar het ambulant
operatiekwartier op X-2.

Verloop procedure
Uw behandelend arts neemt vooraf met u de procedure door. Deze gebeurt met lokale
anesthesie, of zonder anesthesie in functie van de te verrichten ingreep.
U blijft de gehele tijd wakker tijdens de ingreep.

Verzorging nadien
Uw behandelend arts zal met u de naverzorging bespreken: verwijderen hechtingen,
vaginale spoeling, …

Nacontrole
In functie van de ingreep kan een nacontrole al dan niet noodzakelijk zijn bij de
gynaecoloog. Vaak kan een telefonisch onderhoud bijvoorbeeld voor het bespreken van de
resultaten van anatomopathologisch onderzoek (bijvoorbeeld van een biopsie) volstaan. Dit
bespreekt uw behandelend arts met u.

Werkongeschiktheid
Uw behandelend arts bespreekt met u de duur van uw werkongeschiktheid in functie van de
uitgevoerde ingreep.
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