Geriatrie

Pre-operatief spreekuur geriatrie
Inleiding
Binnenkort ondergaat u (mogelijk) een operatie. Uw behandelend arts heeft u
hierover geïnformeerd. Op oudere leeftijd is het risico op complicaties rondom een
operatie vaak verhoogd. Dit kan van invloed zijn op de keuze van de behandeling.
Daarom is het belangrijk dat deze risico’s vooraf in kaart worden gebracht.
Daarnaast kunnen er soms vooraf maatregelen worden genomen om de kans op
complicaties te verkleinen.
Wat doet een klinisch geriater?
De klinisch geriater is een medisch specialist die deskundig is op het gebied van
ouderdomsziekten. Vaak gaat het hierbij om meerdere aandoeningen tegelijk of
om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.
Wat gebeurt er tijdens de preoperatieve screening?
Het onderzoek zal meestal 60 minuten duren. Er vindt een gesprek plaats met de
geriater of verpleegkundig specialist om te kijken of er een verhoogd risico is op
complicaties. Zo nodig zal extra onderzoek, bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek,
bloedonderzoek of geheugenonderzoek plaatsvinden. Eventueel kan een apart
gesprek met familie of naaste plaatsvinden.
Wat gebeurt er als het operatierisico verhoogd is?
Indien u een verhoogde kans op complicaties heeft zal de geriater uw behandeld
specialist adviseren. Uiteraard is het ook belangrijk dat u zelf een afweging maakt
tussen de voor- en nadelen van een behandeling en welke voor u acceptabel zijn.
Tijdens uw opname kan de geriater met de geriatrisch verpleegkundige langs
komen om uw behandeling te volgen en zo nodig uw behandelend specialist te
adviseren.
Als u kiest voor een operatie krijgt u op het preoperatief spreekuur van de
anesthesiologie uitgebreide informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na
uw opname, over nuchter blijven en over de anesthesie (verdoving).
Wilt u het volgende meenemen
• Uw SKBpasje met de afsprakenkaart
• Actueel medicatie-overzicht of medicatiedoosjes en potjes, inclusief medicijnen
die u zonder recept gebruikt.
• Bril, hoortoestel(len) en een loophulpmiddel zoals een stok of rollator, mocht u
deze gebruiken.
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Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk toestemming geeft,
mogen zij gegevens aan derden verstrekken.
Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen alleen onderling gegevens
opvragen en uitwisselen als dat voor uw behandeling nodig is. Het recht op privacy
houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende
handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een
vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte ruimte gevoerd te
worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen. Meer informatie staat
in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’ verkrijgbaar op de afdeling.
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