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Urologie 
 

Wachtlijst Urologie 
 

Algemene informatie 
 
 
 

Wachtlijst Urologie 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten dat bij u een ingreep plaats 
gaat vinden. Hiervoor staat u op de wachtlijst van de uroloog.   
 
Wanneer komt u op de planningslijst voor de operatie? 
Voor bepaalde ingrepen is een vorm van anesthesie nodig (locale, regionale of 
algehele anesthesie). Voordat u anesthesie krijgt is een preoperatief onderzoek 
(=onderzoek vóór de operatie) nodig. U bent daarvoor verwezen naar het 
preoperatief bureau. Vaak is extra onderzoek nodig zoals  laboratoriumonderzoek, 
een röntgenfoto of een hartfilmpje. Soms is daarnaast het oordeel van een andere 
specialist nodig. In principe wordt u pas op de planningslijst voor de operatie gezet 
als de anesthesist (nadat hij alle uitslagen binnen heeft) akkoord is met de operatie. 
Meer informatie kunt u lezen in de folder “anesthesie en preoperatief onderzoek”. 
 
Wanneer krijgt u de oproep? 
In de week voordat uw operatie plaatsvindt wordt de operatie-planning definitief 
vastgesteld. Ongeveer een week voor de operatie bellen de medewerkers van de 
Capaciteitsplanning om u te vertellen op welke dag uw operatie plaatsvindt. Ook 
krijgt u te horen hoe laat u verwacht wordt en op welke afdeling en locatie(Venlo of 
Venray) u moet zijn. Voor de volledigheid krijgt u een schriftelijke bevestiging 
thuisgestuurd. 
 

In zeer uitzonderlijke gevallen (zie achterzijde) kunt u kort van te voren een andere 
datum te horen krijgen. Wij proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen maar 
sommige zaken zijn niet te voorzien. 
 
Wat is van invloed op de wachttijd? 
Omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de wachttijd voor de operatie: 

 Spoedoperaties: dit zijn operaties die geen (lang) uitstel kunnen dulden doordat de 
aandoening een levensbedreigend of kwaadaardig karakter heeft. 

 Beschikbaarheid Intensive Care (IC) bed: voor sommige operaties is het 
noodzakelijk dat een bed beschikbaar is op de IC. Dit is helaas niet altijd 
voorspelbaar of planbaar 
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 De soort ingreep: de wachttijd voor de diverse  ingrepen is verschillend.  

 Specialisatie van de urologen: de urologen hebben vaak elk hun eigen 
specialisatie om zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen bieden. Bij ziekte of 
afwezigheid kan een collega uroloog niet altijd vervangen. 

 
Bloedverdunnende medicijnen 
Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom(acenocoumarol) OF 
Marcoumar(fenprocoumon) dan dient u over het stoppen en hervatten van deze 
medicijnen vóór en na de ingreep op de eerstvolgende werkdag contact op te nemen 
met de Trombosedienst  (0478) 52 23 48. 
 

Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de planning van uw operatie 
dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Urologie  
(077) 320 68 33 
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