Opname van een
nuchtere patiënt
–
op de NOA
Deze informatiefolder is een aanvulling op de folders:

Opname en verblijf in het Spaarne Gasthuis Haarlem

Opname en verblijf in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Afdeling dagverpleging Haarlem

Afdeling dagverpleging Hoofddorp
De folder is bedoeld voor patiënten, die voor hun operatie nuchter moeten zijn.

Voorbereiden op de operatie
Is met u afgesproken dat u nuchter naar het ziekenhuis komt? In bovengenoemde folders
leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt.

Op de NOA (Nuchtere Opname Afdeling)
Op de dag van opname gaat u naar de Nuchtere Opname Afdeling (NOA). U vindt deze
afdeling in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid op afdeling 2-7 en in Hoofddorp op afdeling
D2. Let goed op dat u naar de juiste locatie gaat.
De verpleegkundige van de afdeling doet de voorbereiding op de operatie. Ook vertelt zij naar
welke verpleegafdeling u na de operatie gaat. De verpleegkundige of een medewerker
patiëntenvervoer brengt u in bed naar de operatieafdeling. Na de operatie brengt de
verpleegkundige u naar de andere verpleegafdeling. U komt dus niet terug op de NOA.

Persoonlijke eigendommen
Terwijl u geopereerd wordt brengt de verpleegkundige uw persoonlijke eigendommen naar de
verpleegafdeling waar u na de operatie komt.

Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw kleding, schoenen
en jas, passen in uw kledingtas of koffer. Zo kan alles in 1 pakket naar de afdeling
vervoerd worden. Neem naar de NOA zo min mogelijk spullen mee. Vraag aan diegene
die u ‘s middags komt bezoeken of hij de rest van uw spullen meeneemt. U kunt ook
vragen of uw familie of naaste de kleding meeneemt naar huis, zodra u naar de
operatiekamer gaat.

Op de afdeling NOA krijgt u een plastic tasje met een naamsticker met de naam van de
afdeling waar u na de operatie naartoe gaat. Doe spullen, die u nodig heeft in de uren na
de operatie, of die u dichtbij wilt hebben in dit tasje. Bijvoorbeeld:
 uw toilettas (denk aan bril, lenzen, gehoorapparaat, gebitsprothese)
 uw pyjama
 ondergoed voor één dag
 uw schoenen of stevige pantoffels
 uw medicijnen voor in ieder geval 24 uur, neem deze mee in de originele verpakking
 uw mobiele telefoon
 een boek of tijdschrift
Doe alle spullen in uw kledingtas of koffer. Doe het plastic tasje bovenop in uw kledingtas of
koffer. De verpleegkundige van de verpleegafdeling waar u naar toe gaat, hoeft dan niet in
uw tas of koffer naar uw spullen te zoeken. Uw bezoek of de afdelingsassistent kan u later
helpen met het uitpakken van de andere spullen in uw tas.

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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