
 

 

Meenemen naar het ziekenhuis 

 

 Uw afsprakenkaart van het ziekenhuis. 

 Uw informatie map Heup of Knie.  

 Medicatie: 

o Neem alleen de medicatie mee naar het ziekenhuis, zoals is afgesproken 

door de anesthesist. Dit gaat meestal om eigen puffer, oogdruppels, 

supplementen enz. De andere medicatie is aanwezig in het ziekenhuis. 

o De medicatie van het Rapid recovery recept die u reeds in huis heeft gehaald 

voor de operatie hoeft u niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Deze 

medicatie is bij ons op voorraad.  

o Indien bij u een revalidatie traject is afgesproken vooraf aan de operatie, hoeft 

u de medicatie niet mee te nemen. Ook de revalidatie afdeling heeft uw 

medicatie op voorraad. Uitgezonderd uw puffer, oogdruppels, supplementen 

enz. De Rapid Recovery medicatie volgens recepten in uw map hoeft u ook 

niet te halen.  

o Indien u na opname naar een Zorghotel gaat, dient u de medicatie wel mee te 

nemen. Het Zorghotel heeft uw medicatie niet op voorraad.  

o Neem de eventuele medicatie die u meeneemt mee in de originele 

verpakking. 

 Nachtkleding / Ochtendjas.  Let op: neem geen nieuw nachtgoed/ondergoed mee. 

Door eventuele wondlekkage kunnen er vlekken op komen. 

 Gemakkelijke kleding om te dragen als u overdag uit bed komt. Denk hierbij aan een 

wijde broek zoals een joggingbroek. 

 Toiletartikelen: zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, shampoo, etc. Handdoeken en 

washandjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.  

 Goede ruime schoenen met een goede grip. Het beste zijn reeds ingelopen schoenen 

met klittenband of schoenen met veters. Uw voet kan na de operatie iets dikker zijn 

dan normaal; neem daarom geen nieuwe schoenen mee.  

 Krukken of ander loophulpmiddel.  

 Eventueel lange schoenlepel. 

 Eventueel een extra flesje drinken.  



 

 

 

 

 

 Neem niet onnodig waardevolle spullen mee zoals veel contant geld of sieraden.  

 Indien u uw mobiele telefoon meeneemt naar het ziekenhuis, willen wij u verzoeken 

deze op stil of trilstand te zetten. 
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