MDL-centrum

Dagopname maag-, darm- en leverziekten
(MDL)
Uw medisch specialist heeft u verwezen voor een onderzoek op de dagopname van de
van de Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL).
In deze folder leest u meer over de gang van zaken op de dagopname.

Voorbereiding thuis
 Make-up dient u voor uw komst te
verwijderen.
 Draag prettige en warme kleding. U
kunt het tijdens de voorbereiding
namelijk koud krijgen.
 U mag na de behandeling/het
onderzoek niet zonder begeleiding
naar huis. Zorg dat iemand met u
meekomt of dat iemand u ophaalt na
de behandeling. LET OP; als dit niet
geregeld is, kan het onderzoek of de
behandeling helaas niet doorgaan.
 Na het onderzoek raden we u aan een
licht-verteerbare maaltijd tot u te
nemen.
Wat neemt u mee voor de dagopname?
 De medicijnen die u gebruikt.
 Eventueel uw toiletbenodigdheden o.a.
kam, slippers, één stel ondergoed,
tandenborstel en tandpasta.
 Eventueel iets om te lezen.
Wat neemt u niet mee?
Wij verzoeken u geen sieraden, geld of
andere waardevolle zaken mee te nemen naar
het ziekenhuis.
Patiëntveiligheid
ZGT ziet patiëntveiligheid als een
vanzelfsprekende basis voor goede zorg en
dienstverlening. Verschillende zorgverleners
vragen daarom uw naam, geboortedatum en

voor welke operatie of ingreep u komt. Dit
gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze
controle is voor uw veiligheid.
Wat gebeurt er op de afdeling
dagopname?
Op de dagopname wordt u ontvangen door
een verpleegkundige. De verpleegkundige
bespreekt met u en uw eventuele begeleider
het tijdstip waarop u naar huis mag.
Vervolgens vindt controle plaats van uw
hartslag, bloeddruk en zondig uw
temperatuur. Er worden gegevens verzameld
en u zult een infuusnaald krijgen. Dit gebeurt
voordat u naar de onderzoekskamer wordt
gebracht.
Belangrijk
Zorg voor een contactadres/telefoonnummer
tijdens uw korte verblijf in het ziekenhuis. Op
de dagopname bestaat geen mogelijkheid
bezoek te ontvangen van uw familie of
bekenden. Zorg ervoor dat er iemand in huis
is als u thuiskomt.
Het onderzoek
U krijgt een bed toegewezen op de
dagopname. U krijgt een infuusnaald geprikt
in de hand of in de arm, of u krijgt een
infuus. De arts geeft u via de
infuusnaald/infuus een slaapmiddel en een
pijnstiller. Hierna volgt het onderzoek. Na het
onderzoek komt u weer terug op de
patiëntenkamer, hier kunt u uitslapen en
krijgt u een broodje en drinken aangeboden.
Uitslag
Voordat u naar huis gaat krijgt u een
ontslagformulier mee, hierin staat
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Dagopname wil zeggen dat een patiënt ’s
morgens of ’s middags naar het ziekenhuis
komt en in de meeste gevallen in de loop van
de dag weer naar huis gaat.
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aangegeven wat er tijdens het onderzoek is
gezien/gedaan.
Afhankelijk van de verrichtingen die bij het
onderzoek zijn gedaan, krijgt u nadien van de
verpleegkundige te horen van wie u de uitslag
gaat krijgen.
De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele
dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of
behandeling wordt geadviseerd. Uw
arts/verpleegkundig specialist zal dit dan met
u bespreken.

Check uw dossier op MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Nazorg
U mag niet zelfstandig deelnemen aan het
verkeer na het onderzoek in verband met de
toegediende sedatiemiddelen. (zie ook de
verzekeringsvoorwaarden in uw WA en/of
verkeerspolis). Laat u daarom begeleiden
door een familielid/kennis. Neem deze dag
geen belangrijke beslissingen. U kunt
vergeetachtig zijn.
Wanneer contact opnemen met het
ziekenhuis?
Complicaties komen bij dit onderzoek heel
zelden voor. Hebt u na afloop van het
onderzoek buikpijn, koorts en/of bloedverlies,
Bel dan naar de klinische MDL-afdeling 5
West; telefoonnummer 088 708 34 20.
Vanaf de volgende ochtend belt u bij
problemen het MDL-centrum. Bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot
16.30 uur. Telefoonnummer 088 708 70 70.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben stel ze dan
gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum,
telefoonnummer 088 708 70 70.
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