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Welkom 
 
Namens alle medewerkers van Spijkenisse Medisch Centrum heten wij u van harte 
welkom.  
 
Bij een behandeling in het ziekenhuis komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen. 
In dit opnameboekje vindt u informatie die voor, tijdens en na uw behandeling voor u en 
uw naasten van belang is. Naast deze algemene informatie krijgt u altijd nog specifieke 
informatie (eventuele aanvullingen en wijzigingen) van uw behandelend arts of de 
verpleegkundige. 
 
Onze medewerkers doen er alles aan om uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam 
mogelijk te maken. Vragen over onderzoeken, behandelingen of over de gang van zaken 
op de afdeling of in het ziekenhuis kunt u altijd aan hen stellen. Ook op onze website 
www.spijkenissemc.nl vindt u hierover veel algemene informatie. 
 
Uiteraard horen wij graag hoe u uw opname in ons ziekenhuis heeft ervaren. Daarom 
stellen wij het op prijs als u het enquêteformulier die u na uw verblijf ontvangt, invult. Uw 
mening is voor ons van groot belang en stelt ons in staat onze zorg waar nodig te 
verbeteren. 
 
Mocht het zo zijn dat u ondanks onze inzet niet tevreden bent, een klacht heeft over de 
bejegening of over hoe bepaalde zaken in het ziekenhuis zijn georganiseerd, dan heeft 
Spijkenisse Medisch Centrum een klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt u in 
de folder ‘Uw klacht, onze zorg’ op www.spijkenissemc.nl. 
 
Wij wensen u een goed verblijf in ons ziekenhuis en een spoedig herstel toe. 
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1. Algemene informatie 
 
Ingang 
De hoofdingang van Spijkenisse Medisch Centrum is open van 6.30 uur tot 17.30 uur. 
Vanaf 17.30 kunt u gebruik maken van de avondingang. De avondingang bevindt zich aan 
de achterzijde van het ziekenhuis. 
 
Bereikbaarheid 
Openbaar vervoer 
Het bus- en metrostation bevindt zich op circa 150 meter afstand van het ziekenhuis. De 
halte van de metro is ‘Spijkenisse Centrum’. Onder het metrostation bevindt zich het bus-
station van waaruit diverse regio- en stadslijnen vertrekken en aankomen. Op het tv-
scherm bij de hoofdingang worden de vertrektijden van de bussen vermeld.  
 
Voor meer informatie en tarieven over openbaar vervoer kunt u bellen met de 
informatielijn van Openbaar Vervoer Reisinformatie Nederland via telefoonnummer 
0900 - 9292 (€ 0,70 p/min) of gebruik de routeplanner via www.9292ov.nl.  
 
Eigen vervoer (auto) 
Het ziekenhuis staat op de routeborden in Spijkenisse aangegeven. 
 
Parkeren 
Bezoekers kunnen aan de voor-, zij- en achterkant van het ziekenhuis parkeren. Parkeren 
is alleen toegestaan in de vakken. Op het gehele terrein is betaald parkeren van 
toepassing. De tarieven vindt u op de borden bij de slagbomen, betaalautomaten en op 
onze website. Er staan betaalautomaten met PIN-mogelijkheid bij de hoofdingang aan de 
voorkant en op de parkeerplaats aan de zijkant van het ziekenhuis. 
 
Ophalen en wegbrengen 
U kunt voor de hoofdingang worden opgehaald of weggebracht. Het eerste kwartier na 
het uitnemen van een parkeerkaart bij de slagboom is het parkeren namelijk gratis. 
 
Fiets 
Voor de hoofdingang van Spijkenisse Medisch Centrum is een (onbewaakte) 
fietsenstalling voor bezoekers van het ziekenhuis. 
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Taxivervoer 
Als u niet op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis kunt reizen, kunt u gebruik maken 
van een ziekentaxi. Dit vervoer wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden en of vergoeding voor u van 
toepassing is. Bij de receptie aan de hoofdingang kunt u een taxi laten bestellen. 
 
De weg in huis 
De weg in huis wordt via routenummers aangegeven. De routenummers van afdelingen 
staan aangegeven op de informatieborden. Heeft u vragen, dan kunnen de 
gastvrouwen/heren of medewerkers van het ziekenhuis u altijd de weg wijzen. 
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2. Voorafgaand aan uw opname 
 
Preoperatieve Screening (POS) 
Wanneer het duidelijk is dat u of uw kind een 
ingreep in het ziekenhuis krijgt, zult u zo snel 
mogelijk een afspraak krijgen om langs te 
komen op de preoperatieve screening (POS). 
Uw bezoek aan de POS duurt circa 45 tot 60 
minuten en bestaat uit verschillende onderdelen 
waarin u meerdere medewerkers bezoekt. 
Tijdens het bezoek stellen de medewerkers van 
de POS u op verschillende momenten vragen. 
Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. 
De herhaling van vragen is bewust, want uw 
veiligheid gaat tenslotte boven alles. 
 
Controle gegevens 
Voordat u de POS bezoekt vragen wij u 
eventuele wijzigingen in uw persoonlijke 
gegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer 
en/of huisarts) te melden bij het 
Afsprakenbureau. 
 
De anesthesioloog of anesthesieassistent 
Wanneer de opname een operatie betreft, zal u 
voor de opnamedatum langs de anesthesioloog 
of anesthesieassistent gaan. Voor dit onderdeel 
van de POS is het belangrijk dat u een actueel 
medicatieoverzicht meeneemt (op te vragen bij 
uw eigen apotheek). Wij vragen u namelijk o.a. 
naar medicijngebruik, dieet en eventuele 
overgevoeligheden voor bepaalde stoffen of 
medicijnen. Wordt u met spoed opgenomen, 
dan stelt de verpleegkundige op de afdeling 
deze vragen. Daarnaast bespreken zij de 
anesthesie met u. 

Belangrijke contactgegevens 
 
Afsprakenbureau 
0181 - 65 83 33 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00  
tot 16.30 uur geopend. 
 
 
Opnamebureau 
0181 - 65 88 92 
 
Dagelijks spreekuur 
Maandag tot en met vrijdag van 13.30 
tot 15.00 uur bereikbaar voor (bv.): 
- Vragen over wachttijden. 
- Vragen of opmerkingen over  

uw opnamedatum. 
 
Bij spoed 
Hele dag bereikbaar via de receptie, 
geef aan dat het om een spoedgeval 
gaat, zoals: 
- U belt op de dag van opname dat  

uw opname niet door kan gaan. 
 
 
Preoperatieve Screening (POS) 
0181 - 65 85 58.  
Maandag tot en met vrijdag van 8.30  
tot 16.30 uur geopend. 
- Doorgeven van wijzigingen in uw 

gezondheidstoestand of medicatie. 
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Medewerker POS 
De doktersassistente / verpleegkundige  op de POS meet uw bloeddruk, neemt de 
gezondheidsvragenlijst met u door en geeft aanvullende informatie over de opname in het 
ziekenhuis. 
 
Apotheek Service Punt (ASP) 
Daarnaast bezoekt u het Apotheek Service Punt (ASP). Het ASP vindt u aan route 58 
deur nummer 5. Het is voor uw behandeling van belang dat artsen en medewerkers 
weten welke medicijnen u gebruikt. Wij verzoeken u een actuele medicatielijst mee te 
nemen. Indien u langer dan 1 dag wordt opgenomen verzoeken wij u om uw eigen 
medicijnen, het liefst in originele verpakking, mee te nemen.  
 
Uw medicatiegegevens worden aan uw behandelend arts gegeven, zodat hij een volledig 
overzicht heeft van alle geneesmiddelen die u gebruikt. De arts overlegt met u welke 
medicijnen u wel of niet tijdens/rondom de behandeling mag gebruiken. Tijdens uw verblijf 
wordt indien nodig, uw medicatie verstrekt door de apotheek van het ziekenhuis.  
 
Geldigheidsduur van uw POS-bezoek 
Uw goedkeuring voor operatie is in principe drie maanden geldig, mits er zich 
geen grote veranderingen voordoen in uw gezondheidstoestand. Dit betekent ook dat 
wanneer u binnen een halfjaar voor een zelfde soort operatie wordt opgenomen, u niet 
opnieuw naar de POS poli hoeft te komen. 
 
Wijzigingen in uw gezondheidstoestand of medicatie? 
Indien er na de POS, maar voor uw ingreep, wijzigingen in uw gezondheidstoestand, 
medicatie of beschikbaarheid (zoals een vakantie) optreden, geef dit dan zo spoedig 
mogelijk door aan de POS.  
 
Opnamedatum 
Na uw bezoek aan de POS staat u op onze wachtlijst. Als de opnamedatum van een 
onderzoek of ingreep bekend is, wordt er telefonisch contact met u opgenomen door het 
Opnamebureau. Als u tijdens het telefoongesprek akkoord gaat met deze datum ontvangt 
u een brief ter bevestiging. In deze brief staat ook hoe laat u verwacht wordt op de dag 
van de ingreep of het onderzoek.  
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Indien er geen telefonisch contact is geweest dan moet u deze brief zelf bevestigen door 
te bellen of een e-mail te sturen naar het Opnamebureau met uw naam, geboortedatum 
en patiëntennummer.  
 
Let op! bij geen bevestiging vindt er geen ingreep of onderzoek plaats. Indien u 
telefonisch niet bereikbaar bent, ontvangt u per brief een opnamevoorstel. 
 
Verhindering 
Mocht u op de opnamedatum verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het 
Opnamebureau. Het Opnamebureau kan dan een andere patiënt in uw plaats opnemen 
en spreekt met u een nieuwe opnamedatum af.  
 
U kunt tussen maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 tot 15.00 uur contact opnemen 
met het Opnamebureau via 0181 - 65 88 92. Belt u op een moment dat het 
Opnamebureau geen spreekuur heeft? Neem dan contact op met de receptie van ons 
ziekenhuis 0181 - 65 88 88 en geef aan dat uw verzoek spoed heeft. De receptie verbindt 
u door met de juiste persoon. 
 
Wat neemt u mee voor uw opname? 
• Een geldig inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekering. 
• Een origineel geldig identiteitsbewijs. 
• Uw patiënten- en afsprakenkaart van het ziekenhuis. 
• De medicijnen die u dagelijks inneemt en een actueel (allergieën) medicatieoverzicht, 

dat verkrijgbaar is bij uw apotheek. 
• Indien van toepassing schriftelijke melding (bijvoorbeeld brief van specialist uit een 

ander ziekenhuis) van dragerschap of contactonderzoek naar BRMO (Bijzonder 
Resistente Micro Organismen). 

• Dieetvoorschriften, indien van toepassing. 
• Toiletartikelen. 
• Andere persoonlijke zaken zoals uw (lees)bril, contactlenzen, boek of tijdschrift. 
• Een klein bedrag aan contant geld of uw pinpas om eventueel iets te kopen in de 

winkel van het ziekenhuis. 
• Een wijde rok of broek bij een knie- of beenbehandeling. Het kan zijn dat u na de 

behandeling een dik verband krijgt. 
• Een wijde trui bij een behandeling van de arm. Het kan zijn dat u na de behandeling 

een dik verband krijgt. 
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• Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon. 
 

Extra wanneer u één of meer nachten in het ziekenhuis moet blijven 
• Nachtkleding, kamerjas, pantoffels (met antislipzool). 
• Kleding voor overdag (als u uit bed mag of elders in het ziekenhuis gaat revalideren). 
• Indien van toepassing, uw eigen rollator of rolstoel voorzien van uw naam en adres. 

 
Waardevolle voorwerpen 
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw 
eigendommen. Wij adviseren u dan ook kostbare en waardevolle spullen thuis te laten of, 
indien u met spoed bent opgenomen, mee terug te geven naar huis. 
 
Let op! 
Het dragen van kunstnagels, gelnagels, nepwimpers, nagellak, make-up, piercings, 
sieraden en/of contactlenzen is niet toegestaan tijdens uw operatie. U dient deze vooraf te 
verwijderen.  
 
Indien u een kunstgebit draagt, laat u deze achter op de afdeling als u naar de 
operatiekamer gaat.  
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3. Nuchterbeleid & anesthesie 
 
Nuchterbeleid (voor volwassenen en kinderen) 
Het is zeer belangrijk dat u voor uw operatie nuchter naar het ziekenhuis komt. Indien u 
niet nuchter bent, kan de operatie mogelijk niet doorgaan. 
 
Laatste 6 uur voor opnametijd  
• Mag u niets meer eten, ook geen kauwgum! 
• U mag water en heldere appelsap drinken. 
 
Laatste 2 uur voor opnametijd 
• Mag u niets meer eten en drinken.  
 
Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Wanneer u zich niet aan bovenstaand 
nuchterbeleid heeft gehouden, dient u dit te melden aan de verpleegkundige. 
 
Roken 
U mag niet roken op de dag van uw operatie. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak 
geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de 
operatie erg pijnlijk zijn. 
 
Alcohol en drugs 
U mag geen alcohol of drugs gebruiken op de dag van uw operatie. 
 
Premedicatie 
Als voorbereiding op de operatie en de anesthesie krijgt u premedicatie in het ziekenhuis. 
Deze bestaat uit een pijnstiller en indien noodzakelijk een rustgevend tabletje.  
 
Algemene informatie over anesthesie (verdoving) 
Anesthesie (verdoving) 
Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. 
 
Algehele anesthesie 
Dit is de meest bekende vorm waarbij het hele lichaam wordt verdoofd en u tijdelijk buiten 
bewustzijn bent. 
 
Regionale anesthesie 
Met regionale anesthesie wordt een groter gedeelte van het lichaam, zoals een arm, een 
been of het hele onderlichaam, tijdelijk gevoelloos gemaakt. Bij regionale 
anesthesie blijft u tijdens de operatie wakker maar u kunt een slaapmiddel krijgen indien u 
dit wenst. Overigens ziet u niets van de operatie - alles wordt met doeken afgedekt. 
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Lokale verdoving 
Met een lokale verdoving wordt een klein stukje huid “plaatselijk” 
verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. 
 
Sedatie 
Bij sedatie krijgt u via een infuus medicijnen toegediend waardoor u in slaap valt. Terwijl u 
slaapt blijft u zelfstandig ademen. Soms wordt extra zuurstof toegediend via een slangetje 
in de neus of een kapje op mond en neus. 
 
Gecombineerde anesthesie 
Dit is een combinatie van regionale anesthesie met sedatie of algehele anesthesie. 
 
Welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende 
factoren zoals uw leeftijd, lichamelijke conditie en het soort operatie. Uw eigen wensen 
kunt u voorleggen aan de anesthesioloog die daarmee rekening houdt bij de beslissing 
over het soort anesthesie. 
 
Toelichting bij de verschillende vormen van anesthesie 
Algehele anesthesie 
Voordat u de verdovingsmiddelen krijgt toegediend, wordt de bewakingsapparatuur 
aangesloten. U krijgt plakkers op uw borst om uw hartslag te meten en een klemmetje op 
uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De bloeddruk wordt aan uw 
arm gemeten. Er wordt een naald in één van uw armen ingebracht, waarop een infuus 
wordt aangesloten. Via deze naald spuit de anesthesioloog de algehele anesthesie-
middelen in. U valt binnen een halve minuut in een diepe slaap. Om de ademhaling 
tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen, voordat de operatie 
begint, een plastic buisje in de keel gebracht. U merkt daar niets van, want u bent dan al 
in slaap. Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of diens assistent voortdurend bij u. 
De anesthesioloog bewaakt en bestuurt tijdens de operatie de functies van uw lichaam. 
Dankzij de bewakingsapparatuur kan precies worden vastgesteld hoe uw lichaam op de 
operatie reageert. De ademhaling en de bloedsomloop kunnen zo nodig worden 
bijgestuurd en er worden medicijnen toegediend om de algehele anesthesie te 
onderhouden. 
 
Wakker worden uit algehele anesthesie 
Kort na de operatie kunt u zich nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is 
heel normaal. Met het uitwerken van de algehele anesthesie kan pijn optreden in het 
operatiegebied. Door de anesthesie, maar ook als gevolg van de operatie, kan 
misselijkheid optreden. U kunt de verpleegkundige gerust vragen om een pijnstiller of een 
middel tegen misselijkheid.  
 
Bijwerkingen van algehele anesthesie 
Terug op de afdeling kunt u zich nog wat slaperig voelen. Ook kan misselijkheid en 
braken optreden en kunt u pijn krijgen. De verpleegkundigen weten precies welke 



 
 
 

 
 
 

12 

OPN-03-102019 

medicatie zij u kunnen geven. U mag er ook zelf om vragen. Een eventueel zwaar of 
kriebelig gevoel achterin uw keel komt door het buisje dat tijdens de operatie in uw keel 
zat om de ademhaling te kunnen regelen. Die irritatie verdwijnt vanzelf binnen een aantal 
dagen. Veel mensen hebben dorst na een operatie. Als u wat mag drinken, doe dat dan 
voorzichtig. Mag u niet drinken dan kan de verpleegkundige uw lippen nat maken om de 
ergste dorst weg te nemen.  
 
Complicaties algehele anesthesie 
Door verbetering van de bewakingsapparatuur, het beschikbaar komen van moderne 
geneesmiddelen en door een goede opleiding van de anesthesioloog en diens  
medewerkers is anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn 
complicaties niet altijd te voorkomen. Zo kunnen allergische reacties op medicijnen 
optreden. Bij het inbrengen van het beademingsbuisje kan uw gebit worden beschadigd. 
Als u één of meerdere slechte of loszittende gebitselementen heeft, is dit risico groter. 
Door een ongelukkige houding tijdens de operatie kan een zenuw in de arm of het been 
beklemd raken, waardoor tintelingen en krachtverlies kunnen blijven bestaan. Het 
optreden van ernstige complicaties door de anesthesie is vrijwel altijd te wijten aan een 
calamiteit of het hangt samen met uw gezondheidstoestand voor de operatie. Aarzelt u 
niet uw anesthesioloog te vragen of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich 
meebrengt. 
 
Regionale anesthesie 
Bij een regionale anesthesie wordt een gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld een arm, 
een been of het gehele onderlichaam, tijdelijk gevoelloos en bewegingloos gemaakt. Door 
een verdovingsmiddel rond een zenuw te spuiten kunnen zenuwen of zenuwbanen 
tijdelijk worden uitgeschakeld. In de rug lopen vanuit het ruggenmerg grote zenuwen naar 
het onderlichaam en de benen. Deze zenuwbanen worden met een ruggenprik verdoofd. 
Die prik komt niet in de buurt van het ruggenmerg, dat dus niet beschadigd kan raken. 
Een arm kan worden verdoofd door de zenuwknoop (plexus) die naar de arm loopt tijdelijk 
uit te schakelen door rond de zenuwen een verdovingsmiddel in te spuiten, bijvoorbeeld in 
de oksel of in de hals. Bij regionale verdoving worden de zenuwen die op pijn reageren 
zo volledig mogelijk uitgeschakeld. Het gevoel verdwijnt soms niet helemaal. Het is 
normaal als u voelt dat u wordt aangeraakt. Vaak lopen de pijnzenuwen samen met de 
zenuwen die de spieren laten werken. Die worden met de verdoving ook tijdelijk 
uitgeschakeld. De spieren raken dan verlamd - ze werken even niet. Als de verdoving 
volledig is uitgewerkt, heeft u weer de normale kracht en beheersing over de spieren. 
 
Spinaal anesthesie 
U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur. Uw bloeddruk wordt gemeten. Er wordt 
een infuusnaald ingebracht in een arm of de hand. Afhankelijk van de voorkeur van de 
anesthesioloog wordt u gevraagd te gaan zitten of op een zij te gaan liggen. De huid 
wordt verdoofd voordat de ruggenprik wordt ingebracht. De ruggenprik is niet pijnlijker dan 
een gewone injectie. Als de verdoving is ingespoten merkt u eerst dat uw benen warm 
worden en gaan tintelen. Later worden ze gevoelloos en slap evenals de rest van het 
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onderlichaam. Gedurende de operatie blijft de anesthesioloog of de  
anesthesiemedewerker bij u. U blijft bij bewustzijn. Van de operatie ziet u niets - alles 
wordt met doeken afgedekt. Als u toch liever slaapt, dan kunt u om een licht slaapmiddel 
vragen. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan het drie tot zes uur duren voordat de 
verdoving volledig is uitgewerkt. Met het uitwerken van de verdoving kan ook pijn  
optreden. Wacht niet te lang de verpleegkundige om een pijnstiller te vragen.  
 
Epiduraal anesthesie  
U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur. Uw bloeddruk wordt gemeten. Er wordt 
een infuusnaald ingebracht in een arm of de hand. Afhankelijk van de voorkeur van de 
anesthesioloog wordt u gevraagd te gaan zitten of op een zij te gaan liggen. De huid 
wordt verdoofd voordat de ruggenprik wordt ingebracht. De ruggenprik is niet pijnlijker dan 
een gewone injectie. Deze vorm van anesthesie is bedoeld voor pijnbestrijding tijdens en 
na de operatie en wordt toegepast bij grotere operaties zoals heup- en knieoperaties. De 
anesthesioloog laat dan een heel dun slangetje achter in de rug, waarop later een pomp 
kan worden aangesloten. Via dit slangetje krijgt u continu een verdovende vloeistof 
toegediend gedurende de eerste dagen na de operatie. U kunt na de operatie gewoon op 
uw rug liggen, het slangetje wordt stevig vastgeplakt. Soms krijgt u epidurale anesthesie 
in combinatie met algehele anesthesie. 
 
Bijwerkingen en complicaties bij verdoving door een ruggenprik 
 
Lage bloeddruk 
Als bijwerking van een ruggenprik kan een lage bloeddruk optreden. De anesthesioloog is 
hierop bedacht en zal daartegen maatregelen nemen. 
 
Moeilijkheden met plassen 
De verdoving strekt zich uit tot de blaas. Het plassen kan daardoor moeilijker gaan dan 
normaal. Het kan nodig zijn de blaas met een katheter leeg te maken. 
 
Rugpijn 
Het komt voor dat rugpijn ontstaat op de plaats waar de prik is gegeven. Dit heeft te 
maken met de houding tijdens de operatie. De klachten verdwijnen meestal binnen enkele 
dagen. 
 
Hoofdpijn 
Na een ruggenprik kan hoofdpijn optreden. Deze hoofdpijn onderscheidt zich van 
‘gewone’ hoofdpijn doordat de pijn minder wordt bij plat liggen en juist erger wordt 
bij overeind komen. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn binnen een week vanzelf. Als de 
klachten zo hevig zijn dat u in bed moet blijven, neemt u dan contact op met de 
anesthesioloog. Deze heeft mogelijkheden om het natuurlijk herstel te versnellen. 
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Hoge uitbreiding 
Soms komt het voor dat het verdoofde gebied zich verder dan bedoeld naar boven 
uitbreidt. U merkt dat doordat uw handen gaan tintelen. Misschien kunt u wat moeilijker 
ademen. De anesthesioloog zal u dan wat extra zuurstof toedienen. Meestal zijn de 
klachten daarmee opgelost. 
 
Onvoldoende pijnstilling 
Het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de  
anesthesioloog nog wat extra verdoving bijgeven. In andere gevallen is het beter om 
dan voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld algehele anesthesie. 
De anesthesioloog zal dat met u overleggen. 
 
Plexusanesthesie (zenuwblok) van arm of been 
De anesthesioloog gebruikt een echoapparaat om de zenuw op te zoeken. Daarna prikt 
de anesthesioloog met een naald op de plaats waar de zenuwen lopen die naar de arm of 
het been gaan. Als u tintelingen voelt dan moet u niet bewegen, maar dat direct 
aangeven. De anesthesioloog weet dan dat de naald op de goede plaats zit. De 
anesthesioloog kan ook een zogenaamde zenuwprikkelaar gebruiken. Met een lage 
elektrische stroom wordt de zenuw dan geprikkeld. U merkt dat doordat de arm of het 
been onwillekeurig beweegt. Het is belangrijk dat u tijdens het prikken stil blijft liggen. 
Als de naald op de goede plaats zit, spuit de anesthesioloog het verdovende middel in. 
Als de verdoving is uitgewerkt keren de beweging en het gevoel weer terug. De verdoving 
moet 15 tot 30 minuten inwerken voordat het effect optimaal is. Tijdens de operatie blijft u 
wakker, maar u kunt een slaapmiddel krijgen indien u dit wenst. Overigens ziet u niets van 
de operatie - alles wordt met doeken afgedekt. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan 
het drie tot zes uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Met het uitwerken 
van de verdoving kan ook pijn optreden. Wacht niet te lang de verpleegkundige om een 
pijnstiller te vragen. Na een plexusanesthesie hoeft u niet altijd in het ziekenhuis te blijven 
totdat de verdoving is uitgewerkt. Dat hangt af van de operatie die bij u is verricht.  
 
Bijwerkingen en complicaties bij plexusanesthesie 
Onvoldoende pijnstilling 
Het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de  
anesthesioloog nog wat extra verdoving bijgeven. In andere gevallen is het beter om 
dan voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld algehele anesthesie. 
De anesthesioloog zal dat met u overleggen. 
 
Postoperatieve tintelingen 
Door irritatie van de zenuwen door de prik of door de gebruikte medicatie kunt u nadat de 
verdoving is uitgewerkt nog enige tijd last houden van tintelingen. Deze tintelingen 
verdwijnen in de meeste gevallen in de loop van weken tot maanden vanzelf. 
 
Overgevoeligheidsreacties 
Overgevoeligheid voor de gebruikte 
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verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan zich uiten in benauwdheid, huiduitslag of 
lage bloeddruk. Behandeling is meestal goed mogelijk. 
 
Toxische reacties 
De zenuwen die verdoofd moeten worden, lopen dicht bij grote bloedvaten. Het is 
mogelijk dat verdovend medicijn direct in de bloedbaan terecht komt. Dat uit zich in een 
metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, een slaperig gevoel, 
hartritmestoornissen, trekkingen en uiteindelijk bewusteloosheid. Behandeling is meestal 
goed mogelijk. 
 
Verdovingstechnieken voor oogoperaties (bijvoorbeeld staaroperaties) 
Retrobulbair blok 
Het oog wordt met een verdovende vloeistof gedruppeld. Via een infuus krijgt u 
medicijnen toegediend waardoor u slaperig wordt. De oogleden worden door een 
prik in het boven- en onderooglid verdoofd. Daarna prikt de anesthesioloog onder het oog 
en spuit een verdovingsmiddel in. Na het verdoven van deze zenuw is het oog gevoelloos 
en bewegingloos en verdwijnt tijdelijk het licht min of meer uit het oog. Deze verdoving 
duurt een paar uur. 
 
Subtenon blok 
Het oog wordt met een verdovende vloeistof gedruppeld. Hierna wordt met een stompe 
canule (= buisje), via het slijmvlies, extra verdovingsvloeistof achter het oog gebracht. Dit 
voelt u niet meer. 
 
Druppelverdoving 
Bij deze vorm van verdoving wordt de buitenkant van het oog gedruppeld met speciale 
vloeistof.  
 
Meer informatie over verdovingstechnieken voor oogoperaties vindt u op 
www.oogartsen.nl. 
 
Pijn na de operatie 
Pijn na een operatie is een normale reactie van het lichaam, maar zonder pijn herstelt een 
patiënt sneller. Spijkenisse Medisch Centrum heeft als uitgangspunt, dat alle geopereerde 
patiënten weinig tot geen pijn mogen hebben na een operatie. Daarom is het van belang 
dat de pijnstilling goed aansluit bij uw persoonlijke pijnbeleving. Om hier inzicht in te 
krijgen wordt gebruik gemaakt van een pijnmeting, een zogenaamde pijnscore (de Visueel 
Analoge Schaal score). Door middel van de pijnscore krijgt de arts of verpleegkundige 
een goed beeld van uw pijnbeleving. Aan de hand van de score kan de medicatie 
worden aangepast aan uw behoefte.  
 
De pijnscore wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 0 tot 10, het zogenaamde 
pijncijfer. 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich voor kunt stellen. Als u 
geen pijn heeft, geeft u dat aan met een 0. Heeft u weinig pijn dan kunt u een cijfer 
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tussen 1 en 4 geven. Heeft u veel pijn dan kunt u een cijfer tussen 7 en 10 geven. Vanaf 4 
en hoger kunnen medicijnen tegen de pijn worden gegeven. 

 
 
 
 
 

 
Vormen van pijnbehandeling na de operatie  
Tabletten of zetpillen 
Na de operatie krijgt u op vaste tijden tabletten of zetpillen. Het geven van pijnstillers op 
vaste tijden heeft een continu pijnstillend effect en vormt daardoor de basis van de 
pijnbehandeling. 
 
Morfine-injecties 
Als de pijn ondanks de tabletten of zetpillen toch komt opzetten, kunt u injecties met 
morfine krijgen. De verpleegkundige geeft u de injecties met regelmatige tussenpozen, 
in overleg met u. 
 
Pijnstilling via een infuus (PCA pomp) 
Naast de tabletten of zetpillen kunt u pijnstillers via een pomp krijgen. U krijgt een 
toedieningsknop, zodat u zelf pijnstilling kunt toedienen als de pijn komt opzetten. De 
infuuspomp wordt zo ingesteld dat u nooit te veel medicatie krijgt. Meestal kan het 
gebruik van de pomp na twee dagen worden gestopt. 
 
Epiduraalpomp 
Soms heeft de anesthesioloog na de ruggenprik een slangetje in de rug achtergelaten, 
waarop een pomp kan worden aangesloten. Via de pomp krijgt u continu een pijnstillend 
middel toegediend. Meestal kan het slangetje na twee dagen worden verwijderd. Dit doet 
geen pijn.  
 
Pijnbehandeling bij dagbehandelingpatiënten 
Om de eerste paar dagen na thuiskomst van de operatie de pijn zo optimaal mogelijk te 
bestrijden, adviseren wij u om paracetamol (zonder toevoegingen) in huis te hebben. 
Paracetamol is verkrijgbaar bij drogist en apotheek en wordt niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar.   
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4. Uw opname en verblijf 
 
Waar meldt u zich? 
Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie in de centrale hal (route 55). Hier wordt u 
doorverwezen naar het Apotheek Service Punt (ASP), route 58, deur nummer 5. Hierna 
brengt een vrijwilliger u naar de betreffende verpleegafdeling. De meeste patiënten 
worden ’s ochtends opgenomen. Door de drukte moet u soms even wachten.  
 
Rolstoelen 
Bij de hoofd- en achteringang zijn rolstoelen beschikbaar voor tijdelijk gebruik. Deze 
kunnen worden gebruikt voor vervoer van patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn. 
U heeft hiervoor een muntstuk van € 2,- nodig. U krijgt de € 2,- weer terug als u de 
rolstoel inlevert. 
 
Begeleiding 
Als u voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis komt is per patiënt één begeleider 
toegestaan. Wanneer u één of meerdere nachten blijft, is bezoek welkom tijdens de 
bezoektijd van 15.00 tot 20.00 uur (maximaal 2 bezoekers per patiënt).  
 
Ontvangst op de afdeling 
Een verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling, geeft informatie over de gang van 
zaken en heeft een opnamegesprek met u. Ook krijgt u een identiteitsbandje met daarop 
uw naam, geboortedatum en patiëntnummer zodat wij altijd weten wie u bent.  
 
Uw contactpersoon 
De verpleegkundige vraagt wie uw eerste contactpersoon is. Deze contactpersoon is het 
aanspreekpunt voor de medewerkers uit het ziekenhuis. Inlichtingen over uw 
gezondheidstoestand tijdens uw opname worden aan uw eerste contactpersoon 
doorgegeven. Het is handig vooraf thuis te bespreken wie uw contactpersoon is. Familie 
en kennissen kunnen alleen bij uw contactpersoon informeren naar uw 
gezondheidstoestand. 
 
Tijdstip van uw operatie 
Op de afdeling hoort u hoe laat u ongeveer geopereerd zult worden. Ondanks het feit dat 
u een afspraak heeft, kan uw behandelend arts of de verpleegkundige nooit met 
zekerheid zeggen wanneer u aan de beurt bent. Operaties duren soms langer of korter 
dan verwacht. Het kan dus gebeuren dat u later of eerder aan de beurt bent dan gepland 
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of in uitzonderlijke gevallen kan de operatie door omstandigheden zelfs worden uitgesteld. 
In dat geval is het ziekenhuis niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van dit 
uitstel. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Voorafgaand aan uw operatie 
Als voorbereiding op de operatie krijgt u van de verpleegkundige premedicatie. Dit bestaat 
uit een pijnstiller en indien noodzakelijk een rustgevend tabletje. U kunt hiervan een 
slaperig gevoel en een droge mond krijgen. Tevens krijgt u een operatiehemd aan. Een 
verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. Daar wacht u in een voorbereidings-
ruimte op uw operatie en ontmoet u het operatiepersoneel. 
 
Op de kamer 
Spijkenisse Medisch Centrum heeft 1-, 2- en 4 persoonskamers. Een ernstig zieke patiënt 
zal als eerste in aanmerking komen voor een 1-persoonskamer. Daarnaast kan het zijn 
dat het personeel om speciale redenen besluit een patiënt een 1-persoonskamer toe te 
wijzen. 
 
Alle kamers hebben een gezamenlijke wastafel, toilet en douche. U heeft een eigen, niet 
afsluitbare, kledingkast en nachtkastje.  
 
Mannen en vrouwen worden op één kamer verpleegd. Heeft u daar bezwaar tegen? Meldt 
dit dan een week voor opname zodat wij hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen 
houden. Wij kunnen u niet beloven dat u met alleen mannen of vrouwen op één kamer 
komt. 
 
Voeding 
Maaltijden 
Maaltijden worden met behulp van een stoomoven naar de afdeling gebracht. 
 
Dagindeling 
08.00 uur | ontbijt 
12.00 uur | broodmaaltijd 
17.00 uur | warme maaltijd 
Op vaste tijden krijgt u koffie, thee of andere dranken aangeboden.  
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Op de dagbehandeling is het aanbod van de maaltijden anders geregeld. Wanneer u 
terugkomt van uw bezoek aan de OK of Behandelpolikliniek bieden wij u een 
broodmaaltijd aan. 
Telefoon en televisie 
Gebruik mobiele telefoon 
Het gebruik van uw mobiele telefoon is toegestaan in alle ruimtes, met uitzondering van 
de ruimtes waar een verbodsticker ophangt. Voor de afdelingen waar géén verbod geldt, 
mogen patiënten op hun kamer een mobiele telefoon gebruiken. De minimale afstand tot 
medische apparatuur moet minstens 1,5 meter zijn. Apparatuur op de verpleegafdeling, 
gevoelig voor gebruik van mobiele telefoons, is voorzien van een waarschuwingssticker. 
Ook in de centrale hal en op het buitenterras bij de winkel van Vermaat mag u uw mobiele 
telefoon gebruiken.  
 
Televisie 
Op een beperkt aantal kamers is een televisie beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. De afstandsbediening ligt in het nachtkastje. Voor het gebruik van de televisie 
is een hoofdtelefoon noodzakelijk, die op aanvraag gratis door de verpleegkundige wordt 
verstrekt. Wij verzoeken u vriendelijk de rusttijden te respecteren en ervoor te zorgen dat 
het gebruik van de telefoon en televisie geen overlast veroorzaakt bij patiënten of 
medewerkers. 
 
Wifi 
Gratis wifi is aanwezig in het gehele ziekenhuis. 
 
Buiten de kamer 
Revalidatietuin 
Aan het einde van de centrale hal bij route 50 is een revalidatietuin aangelegd met 
verschillende materialen zoals kiezelstenen, zand en gras. Patiënten die aan hun 
revalidatie werken kunnen hier allerlei situaties oefenen zoals traplopen, lopen op 
verschillende ondergronden en ongelijke vloeren. De tuin is ook toegankelijk 
voor patiënten (en hun bezoek) die de afdeling mogen verlaten. 
 
Winkel 
In de centrale hal is een winkel en horecavoorziening van Vermaat. De winkel is geopend 
op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur. Als u opgenomen bent en niet in staat bent zelf de 
winkel te bezoeken, kunt u een bestelling plaatsen via telefoonnummer 0181 - 65 86 00. 
De volgende producten kunt u laten bezorgen: kranten en tijdschriften, wenskaarten, 
belegde broodjes, frisdranken en zoetwaren. 
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Artsenvisite 
Elke werkdag komt de arts of physician-assistent bij u langs. Als u de afdeling wilt 
verlaten, vraag dan aan de verpleegkundige hoe laat zij de arts verwacht. U kunt er dan 
voor zorgen dat u op uw kamer bent tijdens de artsenvisite.  
 
De hoofdbehandelaar  
De hoofdbehandelaar is de medisch specialist die (eind)verantwoordelijk is voor de 
diagnostiek, uw totale behandeling en voor de coördinatie en de voortgang van uw zorg. 
Meestal is dit de arts die u heeft gezien op de polikliniek en/of die u heeft laten opnemen 
in het ziekenhuis. In de praktijk kan het voorkomen dat u wordt gezien en behandeld door 
een andere arts, bijvoorbeeld bij het visite lopen. De hoofdbehandelaar is echter 
eindverantwoordelijk voor het totale medische beleid en is ook uw aanspreekpunt als u 
vragen heeft. In uw medisch dossier ligt vast wie uw hoofdbehandelaar is. Als u wilt weten 
wie dat is, kunt u dat vragen aan de verpleegkundige.  
 
Oproep verpleegkundige 
Bij uw bed hangt het verpleegoproepsysteem (’de bel’) waarmee u de verpleegkundige 
laat weten dat u zijn/haar hulp nodig heeft. De verpleegkundige krijgt uw oproep door en 
zal zodra de werkzaamheden het toelaten, naar u toekomen. Het is mogelijk dat dit even 
duurt, wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Vrijwilligers 
In ons ziekenhuis werken veel vrijwilligers. Zij staan graag voor u klaar! Zij bieden hulp bij 
een aantal werkzaamheden, zoals opvangen van nieuwe patiënten, uitdelen van de post, 
verzorgen van bloemen en begeleiden van patiënten naar een andere afdeling. 
 
Patiënten Service Bureau (PSB) 
Wilt u meer weten over hoe het er in het ziekenhuis aan toe gaat? De vrijwilligers staan u 
graag te woord bij het Patiënten Service Bureau. Samen met u zoeken zij naar een 
antwoord of zij verwijzen u gericht door.  
 
U vindt het Patiënten Service Bureau in de welkomsthal tegenover de receptie. Geopend 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. 
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5. Bezoek 
 
Bezoektijden  
Bezoektijden op de verpleegafdeling zijn van 15.00 tot 20.00 uur.  
 
Dagbehandeling 
Voor patiënten, opgenomen voor dagbehandeling, is bezoek niet toegestaan. 
 
Bezoektijden voor de kinderdagbehandeling zijn afwijkend; ouders zijn de hele dag 
welkom om hun kind te bezoeken. 
 
Bezoekregels 
Bezoek is van harte welkom, maar we vragen u rekening te houden met het volgende: 
• Maximaal twee bezoekers per patiënt. 
• Veroorzaak geen overlast voor andere patiënten. 
• Verpleegkundige- en medische zorg gaan altijd voor. 
• Planten zijn niet toegestaan in verband met infectierisico. 
• Het meenemen van thuis bereide maaltijden is niet toegestaan. 
• Kinderen onder de zes jaar die recent in contact zijn geweest met waterpokken, 

mogen in verband met besmettingsgevaar niet op bezoek komen op de kinderafdeling. 
 
Bloemen en planten 
Het is niet toegestaan potplanten mee te nemen voor patiënten die zijn opgenomen in het 
ziekenhuis. Het meenemen van snijbloemen is wel toegestaan. Bij de medewerkers van 
de afdeling kunt u een vaas vragen. 
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6. Rondom uw behandeling 
 
Medische zorg 
De behandelend arts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Met name over 
onderzoek en behandeling. Het geven van informatie hierover behoort tot zijn of haar 
taak.  
 
Patiëntgericht verplegen 
Op alle afdelingen werkt de verpleging zoveel mogelijk patiëntgericht. Dat wil zeggen dat 
een verpleegkundige verantwoordelijk is voor uw zorg, visites meeloopt en aanspreekpunt 
is voor uw contactpersoon. U heeft zodoende rechtstreeks contact met een 
verpleegkundige die volledig op de hoogte is van uw behandeling. De verpleging werkt in 
wisseldiensten. U ziet drie keer per dag andere gezichten op de afdeling. Door middel van 
een planbord is voor u en uw familie duidelijk welke verpleegkundige voor u zorgt. 
 
Geestelijke verzorging 
In ons ziekenhuis verwelkomen wij patiënten van alle levensovertuigingen. Uw eigen 
geestelijk verzorger of vertegenwoordiger van uw levensovertuiging is bij ons uiteraard 
van harte welkom. Wij verzoeken u vriendelijk om zelf of via familie aan hem of haar door 
te geven dat u bent opgenomen.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Als een arts u wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, dan bespreekt hij of zij dat 
met u en krijgt u schriftelijke informatie. U beslist altijd zelf of u meedoet.  
 
Het kan zijn dat een medisch student/stagiaire aanwezig is bij uw behandeling of gesprek 
met uw behandelend arts. Uw behandelend arts vraagt altijd vooraf uw toestemming. 
 
Wanneer een behandeling ongewenste gevolgen heeft 
Helaas gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling was in de vorm van een minder 
ernstige of ernstige complicatie. Wij willen daar in alle openheid met u over spreken, 
zodat we er alles aan kunnen doen om herhaling te voorkomen. Uw behandelend arts legt 
het ongewenste gevolg en de verslagen van de gesprekken vast in uw medisch dossier.  
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VIM 
Medewerkers worden gestimuleerd om alles te melden wat niet volgens de richtlijnen is 
gegaan. Wij leggen deze meldingen vast in ons systeem Veilig Incident Melden (VIM). 
Deze registratie is anoniem en dus niet herleidbaar naar u als persoon. De meldingen 
vormen een bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Kortom, wij leren van 
gemaakte fouten en nemen maatregelen om te voorkomen dat deze fouten opnieuw 
worden gemaakt. 
 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Als er sprake is van een incident met voor u ernstige gevolgen waarbij de kwaliteit van 
zorg in het geding kwam, meldt het Medisch Lid Raad van Bestuur dit aan de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. Een onafhankelijk onderzoeksteam onderzoekt het incident. 
De Raad van Bestuur rapporteert de bevindingen, conclusies en verbetermaatregelen aan 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uiteraard informeren wij u of uw 
vertegenwoordiger hierover.  
 
Aansprakelijk stellen 
Wanneer u van mening bent dat u als gevolg van een incident schade hebt geleden, dan 
kunt u Spijkenisse Medisch Centrum daarvoor aansprakelijk stellen en vergoeding eisen. 
Meer informatie kunt u vinden op de www.spijkenissemc.nl onderwerp letsel- en 
immateriële schade. 
 
Behandelbeperking  
In Spijkenisse Medisch Centrum doen we er alles aan om u als patiënt de juiste 
behandeling te bieden. Dit betekent dat wij u niet uitsluitend opereren of medicijnen 
toedienen, maar ook dat wij u zo nodig opnemen op de stabiliteitsunit op de spoedpoli en, 
indien dit aan de orde is, u reanimeren. Maar misschien wilt u dit niet in alle gevallen. Wij 
vinden het erg belangrijk dat u nadenkt over welke grenzen u zelf wilt stellen aan uw 
behandeling. Deze gestelde grenzen aan uw medische behandeling, noemen we 
behandelbeperkingen. Bekende voorbeelden van behandelbeperkingen zijn: niet 
reanimeren en het niet meer geven van bloedtransfusies.  
 
Grenzen stellen 
De redenen om grenzen te stellen aan een behandeling zijn divers en persoonlijk. Soms 
kiezen ernstig zieke patiënten voor een behandelbeperking als de behandeling niet zal 
leiden tot een betere kwaliteit van leven. Sommige behandelingen zijn wel 
levensverlengend, maar zo ingrijpend dat de kwaliteit van leven drastisch verslechtert. Bij 

http://www.spijkenissemc.nl/
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hoogbejaarde patiënten kunnen bepaalde behandelingen te zwaar en te weinig zinvol zijn. 
Maar ook vanwege geloofsovertuigingen kan een behandeling geweigerd worden. In 
bepaalde gevallen zal de arts het initiatief nemen om met u over een behandelbeperking 
te praten, bijvoorbeeld wanneer een behandeling medisch gezien niet (meer) haalbaar of 
zinvol is. Een voorbeeld is een patiënt die in de laatste levensfase verkeert vanwege 
kanker en een longontsteking krijgt waarvoor een langdurige intensieve zorg nodig is. 
 
Vertel uw arts wat ú wilt 
Geef zo snel mogelijk bij uw arts aan als u bepaalde behandelingen beslist niet wilt 
ondergaan. Uw arts denkt graag mee en adviseert u bij deze moeilijke beslissingen.  
De afspraken registreren wij in uw patiëntendossier. Mocht zich dan een verandering 
voordoen in uw gezondheidssituatie, en u bent fysiek niet in staat om ons uw wensen te 
vertellen, dan weten uw zorgverleners wat uw wensen zijn. Vertel uw wensen het liefst 
direct bij opname tegen uw behandelend arts. Uiteraard kunt u gemaakte afspraken altijd 
weer terugdraaien als u van gedachten verandert. 
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7. Weer naar huis 
 
Naar huis 
Als u naar huis mag, heeft u een ontslaggesprek met de apothekersassistent en de 
verpleegkundige. Tijdens dit gesprek bespreekt zij de gegeven zorg en gaat zij na of alle 
informatie duidelijk is zodat u naar huis kunt. Als u dezelfde dag naar huis gaat, zorg er 
dan voor dat u de eerste nacht niet alleen thuis bent. In sommige situaties is dat geen 
bezwaar, de verpleegkundige zal dat met u bespreken.  
 
Wat krijgt u mee naar huis 
• Afhankelijk van de behandeling krijgt u adviezen mee voor thuis. Voor een spoedig 

herstel is het belangrijk dat u de adviezen met betrekking tot pijnmedicatie, voeding, 
oefeningen en wondverzorging zorgvuldig opvolgt. 

• Indien nodig krijgt u een vervolgafspraak mee of het verzoek om zelf een afspraak te 
maken. 

 
Transferverpleegkundige: zorg na een ziekenhuis opname 
Het kan voorkomen dat u na de ziekenhuisopname nog (thuis)zorg of hulpmiddelen nodig 
heeft. Soms blijkt een ontslag naar huis tijdelijk niet mogelijk en moet u worden 
opgenomen in een zorgvoorziening of revalidatiecentrum. Om uw ontslag naar huis of 
elders te begeleiden, kunt u een beroep doen op de transferverpleegkundige. Ook kan de 
transferverpleegkundige welzijnsvoorzieningen zoals maaltijden en personenalarmering 
voor u regelen en huishoudelijke hulp voor u aanvragen bij uw gemeente. 
 
Als de zorgaanbieder van uw keuze geen plaats kan bieden dan zoekt de 
transferverpleegkundige een plaats voor u bij een andere zorgaanbieder ter overbrugging. 
Het is niet mogelijk deze overbruggingsperiode in het ziekenhuis door te brengen. 
 
Voor mee informatie kunt u contact op nemen met de transferverpleegkundige. Op 
werkdagen bereikbaar van 8.00 – 16.00 uur op telefoonnummer 0181 - 65 81 34. 
 
Huisarts 
Wij zorgen er natuurlijk voor dat uw huisarts bericht krijgt over uw opname, behandeling 
en eventuele nazorg. 
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Telefonisch spreekuur klinieken 
Oncologie Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur 0181 - 65 85 82 
Dagbehandeling Maandag t/m vrijdag van 7.00 – 20.30 uur 0181 - 65 81 40 

 
Short stay  
(kort verblijf) 

Maandag t/m donderdag 24 uur per dag 
Vrijdag tot 16.00 uur 

0181 - 65 81 50 

Spoedpoli  Maandag t/m zonder van 7.00 – 21.00 uur 0181 - 65 87 77 
 
De eerste 48 uur 
De eerste 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis kunt u tijdens kantoortijden contact 
opnemen met de verpleegkundige afdeling waar u was opgenomen. Is deze afdeling 
gesloten dan neemt u contact op met de Spoedpoli via 0181 - 65 87 77.  
 
Na 48 uur 
Ontstaan er problemen na 48 uur dan neemt u contact op met de doktersassistente van 
de polikliniek. Op de website vindt u de telefoonnummers van de poliklinieken.  
 
Bent u niet zeker welk nummer u nodig heeft, bel dan ons algemene telefoonnummer: 
0181 - 65 88 88. Onze medewerkers van de telefooncentrale verbinden u graag door. 
Geeft u hierbij duidelijk aan dat u in de afgelopen 48 uur een operatie heeft ondergaan.  
 
Vervoer naar huis 
Het is belangrijk dat u zich houdt aan het advies van de medisch specialist over autorijden 
na een operatie. Het kan zijn dat uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen de eerste 24 uur na uw ziekenhuisopname geen dekking biedt voor 
verkeersongevallen. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. 
Wanneer vervoer naar huis per ziekenauto of per taxi om medische redenen noodzakelijk 
is, betaalt uw zorgverzekeraar meestal. Houdt u er wel rekening mee dat u voor dit 
vervoer vaak een eigen bijdrage moet betalen. 
 
Voortijdig ontslag 
Als u voortijdig, zonder toestemming van uw behandelend arts, het ziekenhuis wilt 
verlaten en de behandeling wilt beëindigen, legt uw behandelend arts uit waarom dit 
wordt afgeraden. De arts zal u informeren over de mogelijke gevolgen voor uw herstel en 
gezondheid. Indien u na dit gesprek toch besluit uw behandeling te beëindigen, wordt u 
gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft bekend te zijn met de 
mogelijke gevolgen en dat u deze gevolgen accepteert. 
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8. Kosten verblijf en behandeling 
Aan uw verblijf en behandeling in Spijkenisse Medisch Centrum zijn kosten verbonden. U, 
of uw ziektekostenverzekeraar, betaalt deze kosten.  
 
Iedereen in Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten voor het 
zogenaamde basispakket. Het merendeel van de reguliere ziekenhuiszorg dekt dit 
basispakket. Daarnaast kunt u vrijwillig een verzekering afsluiten voor aanvullende 
pakketten. Niet alle kosten worden automatisch door uw zorgverzekeraar betaald. U bent 
zelf verantwoordelijk voor navraag bij uw zorgverzekeraar of uw onderzoek en/of 
behandeling (deels) voor vergoeding in aanmerking komt. Voor vragen over tarieven en 
rekeningen kunt u contact opnemen met de Financiële Administratie, telefoonnummer 
(0181) 65 83 59. Ook kunt u daar de betalingsvoorwaarden van Spijkenisse Medisch 
Centrum opvragen.
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9. Uw ervaring 
 
Uw mening 
Uw mening is belangrijk voor ons. Nadat u met ontslag gaat, ontvangt u van ons een brief 
met een verwijzing naar een online enquête. Via deze enquête kunt u kenbaar maken hoe 
u uw verblijf in ons ziekenhuis heeft ervaren. Als u (on)tevreden bent of een tip heeft ter 
verbetering van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. Hiermee kunnen wij de 
kwaliteit van onze zorg verbeteren en afstemmen op de wensen van de patiënt. Een tip, 
klacht of compliment geven, kan via de website (klik in het menu op ‘over ons’ en 
vervolgens op ‘tips, klachten en complimenten’).  
 
Laat u uw waardering ook achter op de website van 
ZorgkaartNederland? U helpt anderen en uzelf de juiste 
keuze te maken als het gaat om zorgverlening. Meer 
informatie: www.zorgkaartnederland.nl 
 
Veilige zorg 
Veilige zorg realiseren we samen. U kunt meehelpen aan een veilige behandeling door: 
• Gesprekken met zorgverleners goed voor te bereiden. 
• Zorgverleners alle informatie te geven over uw gezondheid, leefregels en 

medicijngebruik. 
• Bedenktijd te vragen bij moeilijke beslissingen. 
• Te bedenken of alles duidelijk is voordat het gesprek is afgerond. 
• Uitleg te vragen als u iets niet begrijpt. 
• Instructies en adviezen goed op te volgen. 

 
Laat het ons weten als u een onveilige situatie opmerkt, bij uzelf of anderen. Dat kan op 
de betreffende afdeling. Een melding is iets anders dan een klacht. Bij een melding gaat 
het niet om beoordelen van het individuele functioneren van een zorgverlener. De melding 
van een patiënt is gericht op het verbeteren en vergroten van het inzicht in de risico’s. 
 
Cliëntenraad 
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten 
behartigt. Heeft u een advies voor verbetering van de zorgverlening in het algemeen, dan 
kunt u dit kenbaar maken door een formulier in te vullen op onze website 
www.spijkenissemc.nl. Meer informatie over de cliëntenraad kunt u lezen in de folder 
‘Cliëntenraad’, te vinden op de website van het ziekenhuis. 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.spijkenissemc.nl/
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Klachten 
Wij doen ons uiterste best om u goed te behandelen en verzorgen. Het kan echter 
voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. U 
kunt dan een klacht indienen. Wij raden u aan uw klacht eerst te bespreken met 
bijvoorbeeld uw behandelend arts of het afdelingshoofd. Indien u met de uitkomst van dit 
overleg niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De 
klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en de mogelijkheden waarop de klacht kan 
worden behandeld, bijvoorbeeld door middel van een gesprek of het indienen van de 
klacht bij de klachtencommissie.  
 
Het is mogelijk het ziekenhuis aansprakelijk te stellen indien u van mening bent dat bij uw 
verzorging of behandeling fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft opgelopen. U 
schrijft dan een brief naar de Secretaris Raad van Bestuur waarin u de zaak voorlegt en 
waarin u het ziekenhuis voor de schade aansprakelijk stelt. Meer informatie over de 
klachtenprocedure en het aansprakelijk stellen van het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Uw 
klacht, onze zorg’ te verkrijgen op diverse plekken in het ziekenhuis of op onze website 
www.spijkenissemc.nl onder het tabje ‘algemeen’ in het folderoverzicht. 
 
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door een e-mail te sturen aan 
klachten@spijkenissemc.nl  
 
Schadeclaim 
Wanneer u van mening bent dat u schade heeft geleden door het toedoen van een 
hulpverlener of andere medewerkers van Spijkenisse Medisch Centrum, dan kunt u 
schriftelijk een schadeclaim indienen bij de Raad van Bestuur. Vermeld in uw brief 
duidelijk wat er volgens u verkeerd is gegaan en waaruit de schade bestaat. Na ontvangst 
van uw brief wordt contact met u opgenomen. 
 

http://www.spijkenissemc.nl/
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10. Uw rechten en plichten 
 
Rechten en plichten 
Wanneer u als patiënt een behandeling of onderzoek in het ziekenhuis ondergaat, 
ontstaat er een overeenkomst. Genaamd ‘geneeskundige behandelovereenkomst’. Deze 
overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee, zowel voor de hulpverleners in 
het ziekenhuis als voor de patiënten. Dit hoofdstuk beschrijft deze rechten kort. 
 
Uw rechten als patiënt 
Recht op informatie 
Als patiënt heeft u recht op informatie over uw ziekte, de aard en de gevolgen hiervan, het 
onderzoek en/of de voorgestelde behandeling, vooruitzichten en eventuele alternatieven. 
Uw hulpverlener is verplicht deze informatie in begrijpelijke taal te geven. 
 
Toestemmingsvereiste 
Voor een behandeling of onderzoek vraagt uw behandelend arts uw toestemming. U heeft 
het recht de behandeling of het onderzoek te weigeren. Bij ingrijpende behandelingen 
wordt uw toestemming uitdrukkelijk gevraagd. In overige gevallen gaat de hulpverlener 
ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven. In acute situaties mag de 
hulpverlener in uw belang zonder toestemming handelen.  
 
Recht op privacy 
U heeft als patiënt recht op bescherming van uw privacy. Hulpverleners gaan 
vertrouwelijk met uw gegevens om.  
 
Geheimhouding 
Hulpverleners en andere medewerkers in het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht. 
Alles wat u tegen uw artsen of verpleegkundigen vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Bescherming van uw persoonsgegevens 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat verschillende persoonlijke 
gegevens over u worden vastgelegd. Als patiënt heeft u recht op bescherming van deze 
gegevens. Dit is vastgelegd in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. In het 
privacyreglement van Spijkenisse Medisch Centrum kunt u de soort persoonsgegevens, 
en de daarbij behorende toelichting, die door Spijkenisse Medisch Centrum worden 
verwerkt terugvinden. Het privacyreglement is op te vragen bij het secretariaat Raad van 
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Bestuur en te vinden op onze website. Uw gegevens worden voor zover nodig, onder 
andere verstrekt aan de volgende personen en/of afdelingen en/of derden: 

• Zorgverleners direct betrokken bij uw hulpverlening binnen of buiten het ziekenhuis; 
• De financiële administratie; 
• Uw zorgverzekeraar; 
• Uw vaste apotheek voor uw medicatiegegevens; 
• De GGD in geval van een infectieziekte (dit is een wettelijke plicht); 
• PREZIES netwerk (RIVM), landelijk meetsysteem van zorginfecties in 

ziekenhuizen. 
 
Rechten omtrent het medisch dossier 
Bewaarplicht 
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is. De algemeen 
wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar.  
 
Recht op inzage en afschrift 
Als patiënt heeft u recht op inzage van uw medisch en verpleegkundig dossier. Als u 
wenst kunt u een afschrift krijgen van uw medisch dossier.  
 
Recht op correctie, aanvulling en afscherming 
Wanneer u in uw dossier onjuistheden tegenkomt kunt u aan uw behandelend arts vragen 
deze gegevens te corrigeren of aan te vullen met de door u afgegeven verklaring.  
 
Recht op vernietiging 
U kunt een verzoek indienen om uw medisch dossier of een gedeelte hiervan te 
vernietigen. 
 
Voor een afschrift, correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier kunt u het 
aanvraagformulier invullen dat u kunt vinden via onze website onder voorlichting/rechten 
en plichten. Beschikt u niet over internet, dan kunt u dit formulier opvragen via het 
Medisch Archief.  
 
Second opinion 
Een second opinion (tweede mening) is het oordeel of advies van een andere deskundige 
dan uw behandelend arts. Deze geeft op uw verzoek zijn oordeel over de diagnose of 
behandeling. Wij raden u aan vooraf te overleggen met uw behandelend arts en contact 
op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een second opinion wordt niet altijd vergoed.  
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Schriftelijke wilsverklaring 
In een schriftelijke wilsverklaring legt u vast hoe u behandeld wilt worden indien u in een 
situatie belandt waarin u hierover niet zelfstandig kunt beslissen. Wanneer u in het bezit 
bent van een schriftelijke wilsverklaring dient u dit voor uw behandeling met uw 
behandelend arts te bespreken. Hierdoor kan bij wilsonbekwaamheid uw behandelend 
arts handelen naar uw wensen. 
 
Uw plichten als patiënt 
Als patiënt heeft u een aantal plichten. Deze zijn er voor uw eigen gezondheid, welzijn en 
veiligheid. 
 
Identificatieplicht 
Dit betekent dat als u medische zorg ontvangt. u zich moet kunnen identificeren met een 
geldig identiteitsbewijs (geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
vreemdelingendocument). Het is wettelijk bepaald dat dit voor iedereen geldt, dus ook 
voor minderjarigen, jonger dan 14. Meer informatie kunt u lezen in de folder 
‘Identificatieplicht in de zorg’, te vinden op de website (zie het folderzicht onder het kopje 
‘patiënten’ in het hoofdmenu). Of kijk op www.rijksoverheid.nl. 
 
Informatieplicht 
U bent verplicht om uw hulpverlener zo eerlijk en volledig mogelijk te informeren over uw 
situatie. U dient als patiënt actief mee te werken aan uw eigen genezing, de behandeling 
en de voorgeschreven medicatie op juiste wijze te gebruiken. 
 
Plicht tot betaling 
U bent als patiënt verplicht het ziekenhuis en/of de medisch specialist te betalen voor de 
geleverde zorg. De betaling geschiedt (vrijwel) altijd via uw zorgverzekeraar. Wanneer u 
twijfelt of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw zorg-
verzekeraar. Uw verzekeraar kan u informatie geven over de hoogte van de vergoeding 
van uw behandeling. Wilt u meer informatie lees dan de folder ‘Ziekenhuiszorg: wat 
betaalt u?, te vinden op www.spijkenissemc.nl 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.spijkenissemc.nl/
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11. Huisregels 
Spijkenisse Medisch Centrum wil graag een prettige, gezonde en veilige omgeving zijn 
voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom gelden enkele huisregels in onze 
gebouwen en op ons terrein. 
 
Patiënten en bezoekers: 
• Hebben een geldig legitimatiebewijs bij zich. 
• Gaan zorgvuldig om met eigendommen van Spijkenisse Medisch Centrum. 
• Gebruiken geen verbaal of lichamelijk geweld. 
• Vertonen geen intimiderend, discriminerend en ander ongewenst en verstorend gedrag. 
• Houden zich aan de afgesproken bezoektijden en het maximum aantal bezoekers (2) 

per patiënt. 
• Houden bij het telefoneren rekening met anderen en schakelen de mobiele telefoon uit 

waar dit met verbodsstickers is aangegeven. 
• Roken niet binnen de gebouwen en op het buitenterras bij de winkel en 

horecavoorziening van Vermaat op de begane grond. Roken is alleen toegestaan in de 
rookabri’s aan de achterkant van het medisch centrum en bij de Spoedpoli. 

• Gebruiken geen drugs, alcohol en andere geestverruimende middelen. 
• Bezitten geen wapens. 
• Mogen niet commercieel fotograferen, filmen of interviewen zonder toestemming van 

de Raad van Bestuur. 
• Mogen geen handelswaar aanbieden, folders uitdelen of collecteren zonder 

toestemming van de Raad van Bestuur. 
• Mogen zich niet zonder geldige reden op het terrein of in een gebouw van Spijkenisse 

Medisch Centrum begeven. 
 
In en rond Spijkenisse Medisch Centrum waken camera’s over uw en onze veiligheid. Bij 
diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doet Spijkenisse Medisch Centrum altijd 
aangifte bij de politie. De Raad van Bestuur kan patiënten en bezoekers de toegang tot 
het terrein en de gebouwen ontzeggen wanneer men zich niet aan deze huisregels houdt. 
 
De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van 
eigendommen van patiënten en bezoekers. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid. 
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12. Contactgegevens 
 
Spijkenisse Medisch Centrum 
Bezoekadres 
Ruwaard van Puttenweg 500, 
3201 GZ Spijkenisse 
 
Algemeen telefoonnummer 
(0181) 65 88 88 
 
Algemeen e-mailadres 
info@spijkenissemc.nl 
 
Postadres 
Postbus 777, 
3200 GA Spijkenisse 
 
Website 
www.spijkenissemc.nl 
 
Spoedpoli 
(0181) 65 87 77 
Maandag t/m zondag van 
07.00 - 21.00 uur geopend. 
 
Afsprakenbureau en inschrijfbalie voor nieuwe patiënten 
(0181) 65 83 33 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur geopend. 
 
Opnamebureau 
(0181) 65 88 92 
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 geopend. 
 
Preoperatieve screening 
(0181) 65 85 58  
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 geopend. 
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Bijlage: Patiëntenkaart kliniek  
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