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Het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn gefuseerd en heten vanaf nu het ETZ.
Om de kwaliteit hoog te houden worden verschillende operaties vanaf nu op één locatie uitgevoerd.
Op deze manier voeren de medewerkers van het ziekenhuis de behandelingen vaker uit en worden zij
nog deskundiger dan zij nu al zijn. Alle gynaecologische operaties vinden plaats op locatie
TweeSteden.

Poliklinieken
De polikliniek kunt u op drie locaties bezoeken: Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk.

Opname
De operaties vinden plaats op de locatie TweeSteden Tilburg. Medewerkers van de afdeling Opname
nemen, na aanmelding, binnen 3 werkdagen contact met u op. Samen bespreekt u op welke dag de
operatie plaatsvindt.
Het is fijn als u bij de afdeling Opname van locatie TweeSteden een extra telefoonnummer doorgeeft
waarop de medewerkers u mogelijk kunnen bereiken.

Patiëntenpas en stickers
Op de locatie ETZ TweeSteden werken we met een patiëntenpas en op de locatie ETZ Elisabeth met
sticjkers. Dit betekent dat u, als u dit nog niet hebt, een patiëntenpas in het ETZ TweeSteden moet
laten maken. Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan.
Op locatie ETZ TweeSteden kunt u uw patiëntenpas laten maken bij de afdeling Patiëntenregistratie in
de centrale hal van het ziekenhuis. Hiervoor hebt u een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of
ID) nodig.

Pre-operatieve screening
Als u wordt geopereerd, hebt u ook een afspraak bij een anesthesioloog. De anesthesioloog
onderzoekt u en er is tijd voor vragen. Hierdoor krijgt hij/zij een compleet beeld van uw lichamelijke
conditie. Dit is belangrijk voordat uw operatie ondergaat. Omdat de operatie op de locatie
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TweeSteden wordt uitgevoerd, krijgt u een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie in het
TweeSteden. Bij het maken van uw afspraak bij de afdeling Opname wordt u doorverbonden naar de
polikliniek Anesthesiologie voor het maken van deze afspraak.
Bent u 60 jaar of ouder dan maken we voor het bezoek aan de anesthesioloog een hartfilmpje (ecg). U
hebt een aanvraag voor dit onderzoek meegekregen van een medewerker van de polikliniek
gynaecologie.
Het kan zijn dat de anesthesioloog informatie opvraagt bij specialisten bij wie u onder behandeling
bent. Hij kan ook vragen om aanvullend onderzoek door een andere specialist. Dit wordt door de
anesthesioloog bepaald en geregeld voor u.

Route op de dag van uw afspraak bij de anesthesioloog
1. Als u deze nog niet hebt, een patiëntenpas laten maken bij de afdeling Patiëntenregistratie locatie
TweeSteden.
2. Bent u 60 jaar of ouder? Dan wordt u verwacht bij de balie van de functieafdeling voor een
hartfilmpje. De aanvraag hiervoor hebt u gekregen bij uw bezoek op de polikliniek. U vindt de
e
functieafdeling bij Wachtruimte 3, 1 verdieping polikliniek gebouw.
3. U gaat hierna naar de balie van de afdeling Opname, route 87.
4. Vervolgens hebt u de afspraak bij de anesthesioloog.
In verband met de geplande afspraak bij de anesthesioloog dient u er rekening mee te houden dat,
indien nodig, het maken van de patiëntenpas en het hartfilmpje tijd in beslag nemen. Wij verzoeken u
dan ook om 45 minuten voor uw afspraak bij de anesthesioloog de bovenstaande route te volgen.

Operatie
Alle informatie over de planning van uw operatie krijgt u van de medewerkers van de afdeling
Opname. Zij geven u enkele informatiefolders en een opnamebrief. Ook krijgt u nog een mondelinge
toelichting over uw opname en waar en hoe laat u zich moet melden. U hebt dan ook de gelegenheid
om vragen te stellen.

Nacontrole
De controle na uw operatie vindt op de polikliniek plaats. Dit kan op de polikliniek op locatie Elisabeth,
TweeSteden of Waalwijk plaatsvinden.

Contact
Voor vragen over uw opname op de locatie TweeSteden kunt u bellen met de afdeling Opname, route
87, telefoonnummer (013) 465 43 33. Voor overige vragen belt naar de polikliniek Gynaecologie.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie Elisabeth
Route 15
Polikliniek Gynaecologie:

(013) 539 80 25

Locatie TweeSteden
Wachtruimte 2
Polikliniek Gynaecologie:
Route 87
Afdeling Opname:
Route 88
Afdeling Anesthesiologie:
Locatie Waalwijk:
Wachtruimte 1, nummer 8
Polikliniek Gynaecologie:

(013) 465 52 66
(013) 465 43 33
(013) 465 51 71

(013) 465 52 66
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