Afdeling

Poliklinische Operatiekamers (POK)
Op de Poliklinische Operatiekamers worden kleine ingrepen uitgevoerd onder plaatselijke
verdoving.
De meest voorkomende ingrepen die worden uitgevoerd op de POK zijn: verwijderen van ingegroeide teennagels,
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ingegroeide-teennagel)sterilisaties, huidoperatie (zoals verwijderen van een moedervlek)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/huidoperatie), triggerfinger, (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trigger-finger) hysteroscopieën
en kolposcopieën.

Belangrijke informatie bij behandeling op de POK
Aandachtspunten voor u:
In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Wij raden aan dat u zich door iemand laat begeleiden na
de ingreep.
Krijgt u een ingreep aan teen of voet? Neemt dan vanaf de ingang van het ziekenhuis een rolstoel mee naar de POK.
Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? Telefoonnummer ...................................
Aandachtspunten die uw behandelaar wil weten:
Bent u goed mobiel? Zo niet, dan wordt er extra tijd gereserveerd.
Gebruikt u bloedverdunners? Nee / Ja Welke? .......................................
Bent u aan het hart geopereerd / heeft u een pacemaker of een Interne Cardio Defibrilator (ICD, IAD)?
Bent u besmet of besmet geweest met een resistente bacterie?
Bent u onlangs behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
Is iemand in uw omgeving (huisgenoot, partner of zorgcontact) besmet met MRSA?
Komt u in contact met beroepsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf
waar deze dieren gehouden worden?
Komt uw kind voor een ingreep: Is uw kind onlangs geadopteerd uit het buitenland?
Woont u of heeft u onlangs gewoond in een instelling voor asielzoekers?
Als u niet eerst op het spreekuur bent geweest, kan het gebeuren dat de arts ter plaatse besluit dat de behandeling niet
op dat moment kan plaatsvinden.

(073) 553 60 05
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Praktische tips
Hoe verloopt een bezoek aan de POK?
Wanneer u een afspraak op de POK (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hoe-verloopt-een-bezoek-aan-de-pok) heeft, dan mag u
zich met uw patiëntenpas melden bij de gele aanmeldzuil.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Betrokken afdelingen
Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/chirurgie)
Dermatologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dermatologie)
Gynaecologie en Verloskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gynaecologie-en-verloskunde)
Neurochirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/neurochirurgie)
Plastische Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/plastische-chirurgie)
Urologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/urologie)
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