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Oogheelkunde

Algemene informatie over uw oogoperatie

Voorbereiding
U krijgt een afspraakbrief met daarin de datum van uw operatie en een afspraak voor een 
telefonische afspraak 1 a 2 werkdagen vóór de operatie.
Tijdens deze telefonische afspraak krijgt u te horen op welk tijdstip wij u op de dag van de 
operatie verwachten. Het is daarom belangrijk dat wij het juiste telefoonnummer van u 
hebben.
Mocht u  geen Nederlands of Engels spreken, vraag dan iemand die voor u het gesprek kan 
vertalen. 

Heeft u 1 a 2 dagen voor de operatie griepklachten of koorts, neem dan contact op met ons 
planbureau. Wij overleggen dan met u of de operatie door kan gaan.

Het planbureau is te bereiken op werkdagen van 9.00 – 10.00 uur op telefoon nummer:
(050) 361 39 86.

Als er een spoedgeval is, kan het voorkomen dat uw operatie niet doorgaat.  We plannen dan 
zo snel mogelijk een nieuwe datum. 

Belangrijke aandachtspunten
Neem uw legitimatiebewijs en afspraakbrief mee.
Wanneer u medicijnen gebruikt neemt u deze mee.
Draag op de dag van de operatie geen make up, gezichtscrème, nagellak en/of sieraden.
Als u gehoorapparaten draagt, is het advies om deze tijdens de operatie uit te doen.
Laat waardevolle spullen thuis.
U kunt niet zelf autorijden na de operatie. Vraag iemand om u na de operatie op te halen.
Neem iemand mee die u kan begeleiden. 

Operatielocatie
Uw operatie vindt plaats in het Operatief Dagbehandelingscentrum (ODBC) of in het 
Triadegebouw. Waar u wordt verwacht vindt u in uw afspraakbrief. 

Triadegebouw: Hanzeplein 1, ingang 25 . Als u met de auto komt, kunt het beste parkeren in P-
Noord.
Operatief Dagbehandelingscentrum: Hanzeplein 1, Poortweg 4, 3e verdieping. Als u met de auto 
komt, kunt u het beste parkeren in P-Zuid.
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Verdoving tijdens de operatie
Wij gebruiken twee verschillende manieren van verdoving. Welke verdoving we toepassen 
hangt af van de soort operatie. Een oogoperatie bij kinderen gebeurt altijd onder narcose.

Plaatselijke verdoving: u kunt eten en drinken zoals normaal
Wordt uw oog voor de operatie plaatselijk verdoofd, dan mag u eten en drinken op de dag van 
de operatie zoals u normaal ook doet.

Narcose: niet eten en drinken voor de operatie
Gaat u voor uw operatie onder narcose, dan heeft u een paar dagen voor de operatie een 
afspraak bij de Polikliniek van de Anesthesie. 
Zij zullen met u een vragenlijst doornemen over uw gezondheid en uitleg geven over het niet 
mogen eten en drinken voor de operatie (nuchter zijn).

Na de operatie
Na de operatie krijgt u uitleg over de leefregels voor de komende week/weken en informatie 
over oogdruppels die u moet gebruiken. Deze oogdruppels krijgt u na uw operatie meteen van 
ons mee.
Gemiddeld bent u ongeveer 3 uur in het ziekenhuis.
In de meeste gevallen kunt u direct weer naar huis.

Wanneer bellen na de operatie?
Verpleegkundig telefonische spreekuur:
Bij klachten na de operatie zoals meer pijn, roodheid en/of slechter gaan zien.
Te bereiken op werkdagen tussen 9.00 – 10.00 uur en van 13.30 – 14.30 uur op 
telefoonnummer (050) 361 25 03.

Buiten kantooruren belt u met het centrale nummer van het 
UMCG (050) 361 61 61 en vraagt u naar de oogarts.

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op www.oogheelkundeumcg.nl of belt u met het verpleegkundig 
telefonisch spreekuur.

https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=90771923-b70e-4965-9b7d-b3dd72b1bb18

