
Gynaecologische 
operatie
In het Boerhaave Medisch Centrum
 
U heeft met uw behandelaar een gynaecologische operatie besproken die 
wordt uitgevoerd door een gynaecoloog van Amsterdam UMC in het Boerhaave 
Medisch Centrum. In deze folder kunt u lezen hoe één en ander verloopt en wat u 
kunt verwachten. 

De gang van zaken
Nadat u met uw behandelaar de operatie heeft doorgenomen en u hiertoe heeft besloten, 
gaat u naar de anesthesist (de arts die de narcose geeft) in locatie VUmc voor een pre-
operatieve screening. Meer informatie hierover leest u in de folder Poliklinische pre-
operatieve screening.
 
Een operatie in het Boerhaave Medisch Centrum wordt in principe onder algehele narcose 
uitgevoerd. Als de anesthesist uw lichamelijke conditie goedkeurt voor de operatie, 
neemt de doktersassistente contact met u op om de operatiedatum met u af te spreken. 
De meeste operaties worden op een woensdag ingepland. Voorafgaand aan sommige 
ingrepen nemen we bloed bij u af om uw bloedgroep en bloedgehalte (Hb) te bepalen. Dit 
doen we in het poliklinische priklaboratorium, locatie VUmc, receptie P (eerste verdieping).

Rondom de operatie
• U volgt de instructies van de anesthesist over nuchter zijn en eventuele medicatie-

inname. 
• Op de dag van de ingreep meldt u zich op het afgesproken tijdstip in het Boerhaave 

Medisch Centrum. 
• Na de ingreep komt de gynaecoloog die u geopereerd heeft, bij u langs om te vertellen 

hoe de operatie is gegaan en om u instructies te geven over leefregels na de ingreep. 
• Afhankelijk van het soort ingreep en het advies van de anesthesist mag u dezelfde dag 

naar huis of blijft u een nacht slapen. Dit is reeds van tevoren met u besproken.
• Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen en dat u de eerste nacht na de ingreep 

niet alleen thuis bent.

Nacontrole
• De gynaecoloog die u geopereerd heeft, maakt in veel gevallen na twee weken een 

telefonische afspraak met u om te horen hoe het met u gaat. Eventueel bespreekt hij of 
zij het onderzoek met u naar het weefsel dat tijdens de operatie is weggenomen.

• Afhankelijk van uw operatie en uw klachten plannen we in overleg met u na 4 tot 8 
weken een poliklinische nacontrole in. Deze vindt plaats op locatie VUmc. Na sommige 
operaties is geen nacontrole noodzakelijk.
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Bij klachten
Indien u de eerste twee weken na uw ontslag klachten heeft als aanhoudende hevige 
buikpijn, koorts vanaf 38⁰C rectaal of hevig bloedverlies (meer dan een normale 
menstruatie) of andere zorgen heeft, kunt u contact opnemen met:
• polikliniek Vrouw Kind  (tijdens kantoortijden, 08.00-17.00 uur) 

T (020) 4444 300
• de dienstdoende gynaecoloog (bij spoed) 

T 06 8352 8140
• de Spoedeisende Eerste Hulp Amsterdam UMC, locatie VUmc (buiten kantoortijden) 

T (020) 444 3636, vraag dan naar om de dienstdoende gynaecoloog en geef aan dat dat 
u geopereerd bent.

En dan nog even dit
• Indien u de opererend gynaecoloog graag voor de ingreep wil spreken, kunt u dit 

aangeven aan de doktersassistente. Er kan dan een telefonische of poliklinische afspraak 
gepland worden.

• De gynaecologen van de polikliniek Vrouw Kind van Amsterdam UMC, locatie VUmc 
werken zowel in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het Amsterdam UMC als 
in het EPD van het Boerhaave Medisch Centrum. In het systeem van het Boerhaave 
Medisch Centrum worden uw operatiegegevens geregistreerd, hiervoor moet u altijd 
toestemming geven als u met uw behandelaar besluit tot een operatie in het Boerhaave 
Medisch Centrum.

Adresgegevens
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Polikliniek Vrouw Kind 
De Boelelaan 1118 
1081 HZ Amsterdam
 
Boerhaave Medisch Centrum 
Dintelstraat 60 
1078 VV Amsterdam
 


