De datum van uw
operatie
–
Samen met uw arts heeft u besloten dat u geopereerd wordt. In deze folder leest u hoe wij de
datum van uw operatie plannen.
U komt op een wachtlijst te staan of u krijgt direct een operatiedatum mee. Staat u op de
wachtlijst en kan er met u een datum voor uw operatie afgesproken worden? Dan wordt u
gebeld door de medewerker van de polikliniek of van de planning. U wordt dan dus altijd
door ons gebeld.
U krijgt ook een afspraak voor het preoperatieve spreekuur bij de anesthesioloog. En soms
ook een afspraak bij een verpleegkundige en apothekersassistent.
Komt er plotseling een operatieplek beschikbaar? Dan worden direct mensen van de
wachtlijst gebeld. Het is fijn als er dan bekend is of iemand snel beschikbaar kan zijn voor zijn
operatie. Kunt u binnen 24 uur opgeroepen worden voor een operatie? Dan kunt u dit laten
weten aan de doktersassistent of planner van de polikliniek.
Extra informatie rondom het coronavirus
Door de toename van het aantal corona patiënten in de regio kan een deel van de geplande
operaties niet doorgaan en wordt de wachttijd voor sommige operaties helaas langer.
Gaat uw geplande operatie niet door? Dan laten wij u dat altijd persoonlijk weten.
Kijkt u voor de meest recente informatie over de maatregelen rondom het coronavirus op onze
website.

Hoe plannen we de datum voor uw operatie?
1. U krijgt nog géén operatiedatum mee
Helaas kunnen wij niet altijd meteen met u een operatiedatum afspreken. En is het ook
moeilijk te zeggen over hoeveel weken u ongeveer geopereerd kunt worden.
De oorzaken waarom wij u nog geen operatiedatum kunnen meegeven zijn verschillend maar
hebben vooral te maken met een landelijk tekort aan personeel op de operatieafdeling en
verpleegafdelingen. Hierdoor heeft ook het Spaarne Gasthuis een wachtlijst voor de
operaties.
Andere oorzaken waarom u nog geen operatiedatum meekrijgt zijn:


Voor uw operatie is het dringend nodig dat er aanvullende onderzoeken gedaan
worden
Er is nog aanvullend onderzoek bij u nodig om te onderzoeken of u lichamelijk de operatie
aankunt. Pas nadat de uitslagen van deze aanvullende onderzoeken bekend zijn weten wij
of u geopereerd kunt worden en op welke locatie de operatie plaatsvindt (Haarlem-Noord,
Haarlem-Zuid of Hoofddorp).



Opname op de intensive care is nodig na de operatie
Het kan zijn dat u na uw operatie op de intensive care moet worden opgenomen. U wordt
daar meestal gedurende een korte periode intensief gecontroleerd. Het aantal bedden op
de intensive care is echter beperkt.



Voorkeur voor een arts of locatie
U heeft aangegeven dat u de voorkeur heeft voor een specifieke arts en/of voor een
specifieke locatie (Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid of Hoofddorp). Door uw keuze wordt het
aantal mogelijkheden voor een operatie beperkt.



2 Specialisten
Er is besloten dat u door 2 of meerdere specialisten wordt geopereerd. Dit maakt het
inplannen van de operatie ingewikkelder.

2. U krijgt direct een operatiedatum mee
Wij kunnen soms al meteen een operatiedatum aan u meegeven als u bijvoorbeeld:

Gezond bent.

Een kleine operatie moet ondergaan.

Géén voorkeur heeft voor de locatie waar u geopereerd wordt (Haarlem-Noord, HaarlemZuid of Hoofddorp).

Géén voorkeur heeft voor de arts die u gaat opereren.

Géén voorkeur heeft voor een bepaalde periode waarin u geopereerd wilt worden.

Met spoed geopereerd moet worden.
3. Uw operatiedatum wordt op het allerlaatste moment afgezegd
Soms kan de met u afgesproken operatie niet doorgaan op de dag dat dit met u is
afgesproken. Dit kan komen door:

Plotseling ziek zijn van uw arts, personeel op de operatieafdeling of verpleegafdeling, die
niet snel door ander personeel opgelost kunnen worden.

Een groot aanbod van spoed-patiënten. Uitstel van een operatie veroorzaakt dan een
levensbedreigende situatie. Spoed patiënten gaan dan voor. En spoedoperaties worden
dan gedaan in de plaats van een andere operatie.
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Nadat uw operatiedatum is afgezegd kunnen wij vaak niet meteen een nieuwe operatiedatum
met u afspreken. Dit komt vaak door de oorzaken genoemd onder punt 1.

Wanneer belt u zelf?
U neemt contact op met de polikliniek van het specialisme waarvoor u geopereerd gaat
worden als:

Uw klachten veranderen waarvoor u geopereerd moet worden. U andere klachten krijgt of
uw klachten worden minder of juist erger.

U ziek bent vlak voor uw operatie. Zoals bijvoorbeeld griep, longproblemen, verkouden
enzovoorts.
De medewerker van de polikliniek neemt dan contact op met uw arts. Zo nodig krijgt u een
(telefonische)afspraak met uw arts.

Telefoonnummers poliklinieken
Anesthesiologie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie en verloskunde
Interne geneeskunde
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Kindergeneeskunde
Longgeneeskunde
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Neurologie
Obesitas chirurgie (maagverkleining)
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Plastische chirurgie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Urologie

(023) 224 0165
(023) 224 0010
(023) 224 0020
(023) 224 0090
(023) 224 0060
(023) 224 0050
(023) 224 8422
(023) 224 0070
(023) 224 0140
(023) 224 0075
(023) 224 0080
(023) 224 0110
(023) 224 0230
(023) 224 0065
(023) 224 0120
(023) 224 0130
(023) 224 0175
(023) 224 0170
(023) 224 0085
(023) 224 0160

Veel gestelde vragen
1. Er kan nog géén operatiedatum worden gepland. Hoe hoor ik wanneer er een
operatiedatum kan worden gepland?
Wij nemen hiervoor altijd telefonisch contact met u op. Dit doen wij altijd via het nummer
dat u hiervoor bij ons heeft opgegeven. Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is, maar
wij vergeten u niet. Wij bellen u echt op om een datum met u af te spreken.
2. Ik heb van iemand gehoord dat als ik maar vaak genoeg bel ik sneller geopereerd
word.
Dit klopt niet. Bellen zorgt er niet voor dat u eerder aan de beurt bent.
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3. Ik ben nog niet ingepland voor een operatie en ik sta op de wachtlijst. Mijn situatie
wordt erger tijdens de wachttijd (pijn neemt toe, ongemakken nemen toe, er is een
plotselinge verandering in mijn persoonlijke situatie).
Neemt u dan contact op met de polikliniek van het specialisme waarvoor u geopereerd
wordt. De medewerker van de polikliniek neemt dan contact op met uw arts. Zo nodig
krijgt u een (telefonische) afspraak met uw arts.
4. Ik ben ingepland voor een operatie maar ik wil een andere operatiedatum.
Dit kan. Door het tekort aan personeel op de operatieafdeling vragen wij u dit uiterlijk 72
uur voor de operatie aan ons door te geven. Wij kunnen dan een andere patiënt voor een
operatie inplannen.
5. Een bekende van mij kan eerder dan ik geopereerd worden terwijl zij later naar het
ziekenhuis is gegaan? Hoe kan dat?
Dit kan. Dit komt vaak door de oorzaken genoemd onder punt 1: Andere oorzaken
waarom u nog geen operatiedatum meekrijgt.
6. Wat betekenen de wachttijden op de website?
De wachttijden op de website geven aan hoe lang de wachttijden van de patiënten die al
geopereerd zijn is geweest. Dit zegt dus helaas niets over hoe lang u moet wachten voor
een operatie.

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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