
PREOPERATIEF CONSULT  

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de voorbereiding van uw ziekenhuisopname. 

 

1. In bijlage vindt u een peroperatief samenwerkingsdocument. 

Dit is bestemd voor uw huisarts. 

Wij willen u vragen om ruim op voorhand bij uw huisarts langs te gaan om de nodige 
onderzoeken te laten uitvoeren, volgens onderstaande afspraken: 

 

• Vanaf 50 jaar: een bloedafname (met stolling) + elektrocardiogram; 
• Jonger dan 50 jaar: enkel onderzoeken nodig indien gezondheidsproblemen, dit kan uw 

huisarts voor u beoordelen; 
• Bij knieprothese chirurgie zijn steeds een bloedafname en elektrocardiogram nodig. 

 

2. U komt ten laatste 1 week voor uw operatie langs op preoperatief consult in het ziekenhuis 
(AZ ALMA, ringlaan 15, 9900 Eeklo)  en brengt de resultaten van uw onderzoek mee. 

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 18.30 uur. 

Voor vragen of inlichtingen kunt u os bellen op 09 310 06 43. 

 

3. Indien u niet naar het preoperatief consult in het ziekenhuis kan komen, vragen wij u zo 
snel mogelijk na de consultatie bij Dr Van den Wyngaert ons te contacteren op het nummer 
09 310 06 43 ( elke werkdag van 8.30 uur tot 18.30 uur). Wij organiseren dan met u dat alle 
documenten voor uw ingreep in orde zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team preoperatief consult POC 

 

 



 

Locatie ziekenhuis: 

AZ ALMA ziekenhuis, ringlaan 15, 9900 Eeklo 

 

Locatie dienst preoperatief consult (POC) in het ziekenhuis: 

Op gelijkvloers , blok B  

 

Interessante telefoonnummers; 

 

Dienst preoperatief consult                                                                                                        09 310 06 43 

Secretariaat orthopedie in AZ ALMA                                                                                         09 310 04 36 

Algemeen nummer onthaal AZ ALMA                                                                                       09 310 00 00 

Consultatie Dr. VAN DEN WYNGAERT , Sportlaan 6, 8420 De Haan                                    0473 36 00 68 

 

@ adres van Locatie dienst preoperatief consult (POC): 

Preoperatief.consult@azalma.be  

 


