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Algemene patiënteninformatie H6 Neurocentrum 
U staat op de wachtlijst voor de afdeling Neurochirurgie, H6 Neurocentrum. In deze folder vindt u 
informatie vanaf het moment dat u op de wachtlijst staat voor een operatie. 

Wanneer hoort u de opnamedatum? 

Ongeveer 1 week voor de operatie krijgt u de operatiedatum te horen. Wij nemen telefonisch 
contact met u op. Daarom is het belangrijk dat u uw telefoonnummer doorgeeft bij de polikliniek 
neurochirurgie. 

U kunt extra informatie achterlaten, zoals een vakantie, of een ander tijdelijk woonadres. De 
telefoonnummers zijn: 
Secretariaat  Neurocentrum: 020-56 63542, keuze 2 OK planning. 
Polikliniek Neurochirurgie: 020-56 62500 

Wat neemt u mee? 

Voor opname in het ziekenhuis is het vaak lastig om in te schatten welke spullen er mee moeten 
vanaf thuis. Bij opname is het handig om de volgende spullen bij u te hebben: 

 AMC pasje. 

 Verzekeringspasje. 

 Legitimatie; paspoort/rijbewijs/of ID kaart. 

 Lijst met medicijngegevens. 

 Lijst met allergieën. 

 Medicatie van thuis meenemen voor de eerste twee dagen. 

 Nodige ondersteunende middelen die u thuis gebruikt, denk hierbij aan: 

o Bril 
o Gehoorapparaten (met batterijen) 
o Eigen rolstoel, rollator of stok. Dit laatste is ook op de afdeling aanwezig maar dit is dan 

minder goed op u afgesteld. 

 Stevige schoenen (bijvoorbeeld sportschoenen) voor de eerste keren uit bed. 

 Verzorgingsspullen, denk hierbij aan: 
o Tandenborstel 
o Tandpasta 

o Zeep 
o Shampoo 
o Kam 

 Kleding voor de eerste paar dagen, denk hierbij aan: 

o Genoeg ondergoed 
o Makkelijke, liefst wat wijde, T-shirts 
o Makkelijk draagbare broek 
o Pyjama/nachthemd. 
o Sokken 
o Vest. 
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Op uw kamer heeft u een kluis waar u spullen veilig kunt opbergen. Toch geven 
wij het advies om dure spullen als sieraden, telefoons,  laptops en tablets thuis te laten. Er wordt 

helaas veel gestolen in het ziekenhuis! Zorg dat ook uw contactpersoon 
de kluiscode kent. 

Moet ik mijn medicijnen meenemen? 

Neem voor de eerste 2 dagen uw eigen medicijnen mee. Niet alle medicijnen zijn op voorraad in 
het ziekenhuis.  
Misschien krijgt u na deze 2 dagen andere medicijnen dan thuis. Dit is omdat de 
ziekenhuisapotheek de voor u gewone medicijnen niet levert. U krijgt dan een vervangend 
medicijn met dezelfde werking. Afhankelijk van uw situatie worden de medicijnen per tablet, via 
het infuus of door de sonde gegeven. 
Het gebruik van bloedverdunners moet minimaal 1 week voor de operatie aan uw neurochirurg 

gemeld zijn. Deze moeten mogelijk gestopt worden! 

Wat gebeurt er op de dag van opname? 

Voordat u opgenomen wordt op afdeling H6 Neurocentrum moet u eerst naar de bloedafname. 
Als u  een labformulier heeft (via poli neurochirurgie) kunt u naar de bloedafname op Q0. Als U 

GEEN formulier heeft dan wordt de bloedafname op de verpleegafdeling gedaan. 
U vindt de afdeling bloedafname in het Q gebouw. Als u het polikliniekgebouw binnenkomt, loopt 
u alsmaar rechtdoor totdat u in het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis komt, daar is de afdeling 
bloedafname. 
 
Na de bloedafname kunt u via de hoofdingang naar het ziekenhuis. Bij binnenkomst na de 
draaideuren ziet u aan uw rechterhand de receptie. Hier kunt u zich melden. De opnametijd is 

11.00 uur. 
Als u zich heeft gemeld bij de receptionist(e) wordt er op uw verzoek een gastvrouw gebeld die u 
begeleidt naar de verpleegafdeling   
Bij aankomst bij de balie H6 Neurocentrum hoort u waar u naar toe kunt gaan. 
 
De opnamedatum is 1 dag eerder dan de operatiedatum tenzij anders met u is afgesproken.  
Er is een uitzondering als de operatiedatum op maandag valt. Dan is de opnamedatum de vrijdag 
ervoor.  U gaat  in overleg met de zaalarts en de verpleegkundige op vrijdagmiddag naar huis en 
komt op zondagavond terug tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Hebt u vragen over de opname- en/of 
operatiedatum dan kunt u onderstaand telefoonnummer bellen: 
Telefoonnummer Neurocentrum  020-56 63542. 

Wat gebeurt er bij een spoedgeval? 

De verpleegafdeling Neurocentrum heeft veel spoedoperaties. Hierdoor komt het helaas voor dat 
de geplande operaties niet doorgaan. Wij proberen zo min mogelijk operaties af te zeggen. Dit lukt 
niet altijd en dan proberen wij natuurlijk u zo snel mogelijk een nieuwe operatiedatum te geven. 

Hoe verloopt het opnamegesprek met de verpleegkundige? 

Bij opname in het AMC krijgt u een gesprek met de verpleegkundige. Het opnamegesprek 
duurt ongeveer een half uur. Het kan prettig zijn bij het opnamegesprek een partner, vriend of 
vriendin mee te nemen. Deze is dan ook bekend met de gemaakte afspraken en kan zo nodig 
aanvullingen doen bij het gesprek. De verpleegkundige noteert uw mogelijke allergieën, 
medicijngebruik en specifieke wensen en gewoontes, zoals: 
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 Hebt u hulp nodig bij uw verzorging? 

 Volgt u een dieet? 

 Moet er extra zorg geregeld worden als u weer thuis bent? 

 
U krijgt uitleg over de gang van zaken op de afdeling en waar u de nodige spullen vindt. 
U krijgt 2 armbandjes om. Hierop staan uw patiëntengegevens zoals naam, geboortedatum 
en patiëntennummer. Deze gegevens worden samen met u gecontroleerd. 

Contactpersoon 

Wij willen graag dat u een contactpersoon aanwijst. Aan de contactpersoon geven wij informatie 
over de operatie en hoe het met u is na de operatie. Uw contactpersoon wordt gebeld wanneer de 
operatie klaar is. Ook kan deze persoon aanwezig zijn bij gesprekken met de arts. In verband met 
privacy geven wij informatie alleen door aan de contactpersoon. Familieleden of kennissen 
moeten voor informatie over u contact opnemen met de contactpersoon. 

Hoe verloopt de eerste kennismaking met de arts op de afdeling? 

De zaalarts komt de eerste dag langs en bespreekt met u de reden van de opname. 
De arts vraagt naar ziektes die u vroeger heeft gehad, eventuele andere ziektes of aandoeningen, 
uw medicijngebruik en u krijgt een lichamelijk onderzoek. 
Als u nog niet bij de anesthesist bent geweest, is het mogelijk dat u op de opnamedag 
naar de poli anesthesie moet of dat de anesthesist op de afdeling komt. 
 
Het is belangrijk dat u op de afdeling blijft zolang er nog gesprekken of onderzoeken moeten 
gebeuren. Vraagt u daarom altijd aan uw verpleegkundige of u de afdeling mag verlaten wanneer 
u dit van plan bent. 

Hoe is de voorbereiding voor de operatie? 

Op de dag van opname start u met het gebruik van een antibacteriële neuszalf (Mupirocine). Ook 
moet u douchen met desinfecterende zeep (Hibiscrub). Beide middelen zijn ter voorkoming van 
infecties na de operatie. Van de verpleegkundige hoort u hoe u deze middelen gebruikt. 

 
Op de dag van de operatie wordt u door de verpleegkundige voorbereid.  
Voor alle operaties geldt een nuchter beleid. Dit betekent dat u 6 uur voor de operatie niet meer 
gewoon mag eten en drinken. Tot 2 uur voor de operatie mag u nog wel lichte dranken drinken 
zoals water en slappe thee. 
U krijgt een schoon bed en een operatiejasje aan. U krijgt zo nodig medicijnen voor de operatie. 
Afhankelijk van de soort operatie is het mogelijk dat u een katheter krijgt. Dit is een slangetje in 

uw urinebuis om urine af te laten lopen. U kunt ook een infuus krijgen, meestal gebeurt dit vlak 
voor de operatie. Dit is een slangetje in uw ader waardoor vocht of antibiotica kan worden 
gegeven. 
De volgende voorwerpen mogen niet mee naar de operatie kamer: 

 Ringen 

 Sieraden 

 Piercings 

 Nagellak 

 Gebitsprothesen 

 Gehoorapparaten 

 Brillen of lenzen 
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De verpleegkundige brengt u naar de pré-operatieve ruimte (de verkoeverruimte). Uw gegevens 

worden daar nogmaals gecontroleerd. 
 
De anesthesieverpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Op de operatiekamer 
vindt er altijd een time-out plaats. Hierbij wordt gecontroleerd of u de juiste persoon bent en 
welke operatie er gaat plaatsvinden. U bent hierbij nog wakker. Als alle gegevens kloppen, dan zal 
de anesthesist u verdoven. Bij de meeste operaties gaat het hierbij om een algehele narcose, 
waarbij u in slaap wordt gemaakt. Enkele operaties zijn onder lokale verdoving, hierbij blijft u zelf 
wakker maar is de operatieplek verdoofd. 

Wat gebeurt er na de operatie? 

Na de operatie gaat u naar de Intensive Care, de Medium Care of de High Care Verkoever, de 

uitslaapafdeling. De soort afdeling en de duur van het verblijf is afhankelijk van de soort operatie 
die u heeft gehad en het verloop van de operatie. 
 
Als uw situatie stabiel genoeg is dan wordt u van de IC, de MC of HC overgeplaatst naar de 
verpleegafdeling Neurocentrum. Hier zal de zorg zich voortzetten en wordt er gewerkt naar een 
goed herstel. 
 
Op de afdeling controleren de verpleegkundigen u regelmatig. Afhankelijk van uw ziektebeeld zijn 
er bepaalde controles. Zo kan het zijn dat u om de 2, 3 of 4 uur wordt gewekt, aangesproken met 
vragen als: 

 Waar bent u? 

 Welke maand is het? 

 
Andere controles na de operatie kunnen zijn: 

 Pupilreactie, hierbij kijkt men met een lampje in de ogen. 

 Het meten van de kracht in de armen en benen, deze test kan regelmatig worden afgenomen en 
is om te bepalen of er krachtsverlies of verbetering optreedt na de operatie. 

 Het meten van de bloeddruk. 

 Temperatuur meten. 

 Pijnscore bijhouden. 

 
U wordt dus vaak wakker gemaakt om bepaalde controles uit te voeren, deze zijn belangrijk voor 
het bepalen van uw toestand na de ingreep. 
 

Om trombose te voorkomen krijgt u iedere dag een prik. U moet ook strakke TED-kousen dragen 
zolang u niet genoeg beweegt. Om doorligplekken te voorkomen wordt u gestimuleerd zoveel 
mogelijk te bewegen. Als dit niet lukt wordt u hierbij geholpen door de verpleegkundigen. 

Hoe vaak ziet u een arts? 

Elke dag is er een visite (artsenronde) aan bed door een groep artsen en verpleegkundigen. 
Die groep bestaat in ieder geval uit de zaalarts, uw verpleegkundige, zo mogelijk een neurochirurg, 
artsen in opleiding en soms neurologen. De groep kan uit wel tien mensen bestaan. 
 
De artsenronde is belangrijk voor de neurochirurg en voor de arts die op dat moment dienst heeft. 
Zij moeten van dag tot dag op de hoogte zijn van hoe het met u gaat. 
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De neurochirurgen zelf staan vaak te opereren, waardoor het niet altijd mogelijk is dat zij bij de 
visite aanwezig zijn. Soms is er een neurochirurg bij, maar dan niet altijd de neurochirurg die u 

geopereerd heeft. De neurochirurgen werken in een team en beslissen als team wat voor u de 
beste behandeling is. Zo zal een andere neurochirurg uw vragen en bevindingen kunnen 
doorspelen naar uw eigen neurochirurg. Zo kan uw eigen neurochirurg zicht houden op uw 
herstel. 
Er werken veel artsen en specialisten in opleiding, het AMC is immers een opleidingsziekenhuis. 
 
Tijdens de artsenvisite is er niet altijd tijd om uitvoerig op uw vragen in te gaan. 
Dat kan soms beter op een ander moment. U kunt hiervoor altijd via de verpleegkundige een 
afspraak maken voor een gesprek met de arts. Dit kan ook worden geregeld als uw familie (alleen 
de contactpersonen) vragen heeft. Probeer daarom zoveel mogelijk uw vragen te bundelen. 

Hoe verloopt de organisatie op de afdeling? 

Er lopen veel mensen rond op de afdeling. Aan wie moet u wat vragen? Om het voor u 
gemakkelijker te maken, proberen we zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen aan u toe te 
wijzen. Met deze verpleegkundigen kunt u alles bespreken, van het eten tot en met de 
behandeling of operatie. De verpleegkundigen zorgen ervoor dat uw vraag of wens bij de juiste 
persoon terecht komt. De verpleegkundigen werken in diensten, die ongeveer acht uur duren. 
Binnen een etmaal heeft u dus met drie verpleegkundigen te maken. Aan de balie zit de 
secretaresse. Als er telefoon of post voor u is, komt dat bij de secretaresse terecht. Zij regelt alle 
afspraken voor onderzoeken en dergelijke binnen het AMC. De zaalarts is op de hoogte van alle 
bijzonderheden rond uw opname en behandeling. Daarnaast lopen er nog verschillende disciplines 
rond op de afdeling welke ingeschakeld 
kunnen worden, zoals: 

 Revalidatieartsen 

 Fysiotherapie 

 Ergotherapie 

 Logopedie 

 Diëtetiek 

 Maatschappelijk werk 

 Pijnteam 

 Geestelijke Verzorging van verschillende geloofsovertuigingen 

Brain Care Unit 

Op verpleegafdeling H6 Neurocentrum bevindt zich de Brain Care Unit. Deze gespecialiseerde unit 
biedt plaats  aan patiënten, van zowel het specialisme Neurologie als Neurochirurgie, met een 

cerebrovasculaire aandoening, die intensieve neurologische monitoring nodig hebben.  

Wat zijn de bezoektijden? 

De bezoektijden van het H6 Neurocentrum is van 15.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend ook 
van 11.00 tot 12.00. Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk toegestaan. Buiten deze tijd om is 
bezoek alleen toegestaan in overleg met de verpleegkundige. Als u de afdeling - met of zonder 
bezoek - verlaat, laat dit dan aan de verpleegkundige weten. Wij willen graag weten waar u bent, 
in verband met het afspreken van onderzoeken of een bezoek van de arts. Wilt u buiten de 
bezoektijden informatie hebben over uw naaste, dan kunt u bellen met de afdeling. De 
verpleegkundigen geven alleen informatie aan de contactpersoon. 
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Wat gebeurt er na ontslag? 

In de herstel tijd na de operatie wordt samen met u gewerkt naar het ontslag. 
Hierbij wordt gekeken naar uw herstel, uw prognose, uw woonomgeving thuis en de zorg die u 
nodig heeft. 
Wanneer u met ontslag naar huis gaat, dan streven wij ernaar om u  de volgende dag te bellen. Wij 
vragen hoe het gaat en of u nog vragen heeft. Graag horen wij van u in dat gesprek hoe u de zorg 
van de afdeling vond en welke punten wij kunnen verbeteren. 
 
Ook is het mogelijk dat het nog niet goed genoeg met u gaat om weer naar huis te kunnen. Dan 
kijken wij naar een tussenoplossing. Zo’n tussenoplossing is bijvoorbeeld ander ziekenhuis, 
revalidatiecentrum, verpleeghuis of verzorgingshuis. 

Heeft u nog vragen? 

Bel dan gerust naar één van onderstaande telefoonnummers: 

 Telefoonnummer verpleegafdeling Neurochirurgie: 020-56 63861 

 Telefoonnummer secretariaat Neurocentrum: 020-56 63542 keuze 2. 

 Telefoonnummer polikliniek Neurochirurgie: 020-56 62500 

Informatieve websites 

- http://www.nvvn.org/ 
- www.amc.nl/zoek op specialisme/neurochirurgie 

Adres: 

Academisch Medisch Centrum 

Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neurocentrum / Patiëntenvoorlichting 

http://kwadraet.amc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4f6545ef-fbe8-4de8-b05c-31beea935f49
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