Afspraak maken voor
een preoperatieve
screening
U moet geopereerd worden of krijgt een ingreep/onderzoek onder verdoving.
Uw behandelend arts verwijst u daarom door naar de preoperatieve polikliniek.
Hier wordt u gezien door een arts van de afdeling Anesthesiologie en krijgt u
voorlichting over de mogelijkheden van anesthesie/sedatie tijdens de ingreep.
Mogelijkheden om een afspraak te maken

Vaste afspraak (op datum en tijd)
Afspraak mogelijk op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 uur en 15.30 uur en op
vrijdag tussen 08.00 uur en 11.30 uur.
U kunt hiervoor bellen met (020) 444 1100 (keuzes 3,1,3). Wij zijn bereikbaar tussen 09.00
uur en 16.00 uur.
Inloopspreekuur
• Er is een inloopspreekuur op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 15.45 uur.
Op vrijdag is er GEEN inloopspreekuur.
• Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er minder ruimte voor inloop vanwege de pauzes van
de artsen. De baliemedewerker zal u informeren wat dat voor u betekent als u zich rond
deze tijden aanmeldt.
• Is het erg druk, dan kunnen we u vragen op een andere dag terug te komen. U kunt dan
alsnog een vaste afspraak krijgen.
Patiënten met een vaste afspraak worden zoveel mogelijk op de afgesproken tijd geholpen.
Het kan dus voorkomen dat iemand tijdens het inloopspreekuur langer moet wachten dan
iemand die een afspraak heeft gemaakt.
Telefonische afspraak
Indien u eerder op ons preoperatieve spreekuur geweest bent en uw gezondheid is
sindsdien niet verslechterd, kunt u een telefonische afspraak maken. Hier is wel een aantal
voorwaarden aan verbonden. Vraag gerust naar deze mogelijkheid indien u eerder op de
preoperatieve screening bent geweest! De medewerker van de preoperatieve screening
kijkt dan of u in aanmerking komt voor een telefonische afspraak.

Meer informatie
Meer informatie over de preoperatieve screening kunt u lezen in onze folder Preoperatieve
screening.
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Preoperatieve screening
Receptie G
Begane grond van de polikliniek
Telefoon: (020) 444 1100
Fax: (020) 444 3732
Mail: preop@vumc.nl

