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Binnenkort wordt u opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis voor een 

meerdaagse opname voor een geplande operatie. Vanaf 30 januari 

2023 start het ziekenhuis met de opname van patiënten op één plek: de 

Opnamelounge.

De Opnamelounge is een afdeling waar u zich op een rustige manier 

kunt voorbereiden op uw operatie. Er vindt een opnamegesprek met de 

verpleegkundige plaats en vervolgens kunt u comfortabel wachten tot u 

opgeroepen wordt voor de operatie.

Voorbereiding thuis
De operatie kan alleen doorgaan als u nuchter bent volgens de 

instructies zoals u van de afdeling Bureau Opname ontvangen heeft. Dit 

betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag eten en drinken.

De werkdag voor uw opname wordt u in de middag (vanaf 12.00 

uur) gebeld door de verpleegkundige van de Opnamelounge. De 

verpleegkundige vertelt u hoe laat u zich de volgende dag moet melden 

in het Maasstad Ziekenhuis en stelt u wat vragen over uw huidige 

gezondheidstoestand.

Dag van opname
U meldt zich eerst bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Daarna 

kunt u doorlopen naar de Opnamelounge en u melden bij de balie. De 

Opnamelounge bevindt zich in bouwdeel E op de vierde verdieping.
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Begane grond

Verdieping 4

Begeleiding
U mag 1 begeleider meenemen naar de Opnamelounge tot en met 

het opnamegesprek met de verpleegkundige. Na het gesprek neemt 

u afscheid van uw begeleider en neemt u plaats op het bed ter 

voorbereiding van de operatie.

Tip
De kans bestaat dat u even moet wachten voor u geholpen wordt. 

Om het wachten zo comfortabel mogelijk te maken raden wij u aan 

bijvoorbeeld een boek, puzzelboek of smartphone mee te nemen.
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Bagage
U mag 1 stuk bagage (maximaal formaat sporttas) meenemen naar 

de Opnamelounge. De verpleegkundige neemt uw bagage in 

ontvangst, labelt uw bagage en plaatst deze in een afgesloten ruimte 

bij de Opnamelounge. Tijdens uw operatie wordt uw bagage naar de 

verpleegafdeling gebracht waar u na de operatie wordt opgenomen.

Bagage tips
 − Neem zo min mogelijk bagage mee naar het ziekenhuis.

 − Een loopmiddel, krukken of rollator, mogen mee en worden bij uw 

bagage bewaard.

 − Laat waardevolle spullen thuis, uw bagage laat u op eigen risico 

achter.

 − Neem 1 tas mee in plaats van losse tasjes.

 − De kleding + schoenen die u uitdoet vlak voor de operatie moet 

in uw tas passen, reserveer daarom extra ruimte in uw tas.

 − Overige bagage kan door uw bezoek worden meegenomen naar 

de verpleegafdeling tijdens het bezoekuur.

Opnamegesprek
Ter voorbereiding op de operatie heeft u een opnamegesprek met 

de verpleegkundige van de Opnamelounge. Tijdens dit gesprek is er 

ruimte voor het stellen van vragen en meet de verpleegkundige uw 

temperatuur en bloeddruk. Zijn er sinds u laatste bezoek aan het

ziekenhuis wijzigingen in uw gezondheid opgetreden, geef dit dan ook 

aan de verpleegkundige van de Opnamelounge door.

De operatie
Op de dag van opname krijgt u te horen hoe laat u ongeveer 

geopereerd wordt. Wanneer alles in orde is en u zich klaar moet 

maken voor de operatie, brengt de verpleegkundige u naar uw bed. U 

krijgt een operatiejasje aan en uw persoonlijke spullen worden in een 

afsluitbare box gedaan en in een afgesloten ruimte opgeslagen. De 

verpleegkundige brengt u in een bed naar de operatiekamer.
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Na de operatie
Na de operatie haalt een verpleegkundige u op en brengt u 

naar de verpleegafdeling waar u verblijft tot u naar huis mag. De 

verpleegkundige informeert u over de verdere procedure op de 

afdeling en informeert uw contactpersoon op welke afdeling u verder 

verpleegt gaat worden. Uw bagage is ondertussen naar uw kamer op de 

verpleegafdeling gebracht.

Bezoek
De bezoektijden op de verpleegafdeling zijn van 14.00 – 19.30 uur. Na de 

operatie mag u hier 2 bezoekers per dag ontvangen.

Contactpersoon
De verpleegkundige belt uw eerste contactpersoon bij terugkomst op 

de verpleegafdeling. Tussen het vertrek naar de operatiekamer en het 

arriveren op de verpleegafdeling kunnen enkele uren zitten.

Contactinformatie Opnamelounge
De Opnamelounge is van maandag tot en met vrijdag geopend van 

06.45 – 15.15 uur en is te bereiken op (010) 291 36 75.

Meer informatie
Meer informatie over uw verblijf en de voorzieningen in ons ziekenhuis 

vindt u in het opnameboekje Welkom in het Maasstad Ziekenhuis wat u 

ontvangen heeft bij het maken van de

afspraak. Mist u informatie of u heeft een vraag, stel deze dan gerust aan 

een van onze medewerkers.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/media/13965/01006-nl-opnameboekje-meerdaagse-verpleging.pdf
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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