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Electieve opname afdeling (EOA) 
  
Welkom op de electieve opname afdeling (EOA) van het ZGT. Op de EOA wordt u 
voorbereid op uw operatie of behandeling. In deze folder leest u daar meer over.  
 
Op de electieve opname afdeling wordt u voor 
uw behandeling of operatie ontvangen en 
opgenomen.  
 
Tot 11.30 uur 
De electieve opname afdeling is op 
werkdagen geopend tot 11.30 uur. U wordt 
ontvangen en opgenomen om u klaar te 
maken voor de behandeling of operatie. 
Vanuit de electieve opname afdeling wordt u 
naar de operatiekamer gebracht.  
 
Na 11.30 uur 
Als u na 11.30 uur naar de operatiekamer 
moet worden gebracht, dan gebeurt dit 
vanuit de afdeling 5 noord, 5 zuid of 4 zuid. 
 
De verpleegkundige op de electieve opname 
afdeling informeert u hierover.  
 
De verpleegkundige zorgt ervoor dat de 
verpleegkundige van afdeling 5 noord, 5 zuid 
of 4 zuid op de hoogte is:  
 dat u wacht op uw behandeling of 

operatie 
 dat uw opnamegesprek tegen die tijd 

heeft plaatsgevonden.  
 Dat alle informatie correct en volledig 

wordt overgedragen aan de 
verpleegkundige van de afdeling 5 noord, 
5 zuid of 4 zuid. 

 
Praktische voorbereiding 
 U wordt gevraagd uw eigendommen in 

een zwarte opbergbak te leggen. Deze 
bak wordt gestickerd met uw naam en 
naar de juiste afdeling gebracht.  

 Na de operatie komt de zwarte bak met 
uw eigendommen bij u op de kamer. U 
kunt de opbergbak zelf of in uw bijzijn, 
uit laten pakken door de gastvrouw of 
verpleegkundige van de afdeling. 

Waardevolle spullen thuis laten 
Voor uw en onze veiligheid vragen wij u 
waardevolle eigendommen niet mee te nemen 
naar het ziekenhuis.  
U kunt uw waardevolle spullen ook meegeven 
aan de persoon die u naar het ziekenhuis 
brengt.   
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? U kunt uw vragen stellen aan de 
verpleegkundige van de electieve opname 
afdeling bij uw ontvangst en opname.  
 

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. 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

