Centrumlocatie

Post Anesthesia Care Unit (PACU)
gebouw H-Zuid, 6e verdieping

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken bij een opname op de PACU.
De PACU
De PACU is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Als een patiënt na een operatie meer
worden, gaat de patiënt naar de PACU. Dit kan te maken hebben met de lichamelijke conditie
(meestal wegens hart- en/of longproblemen) of omdat het een grote ingreep betreft. Vaak wordt
dit voor de operatie door de chirurg of anesthesioloog met de patiënt besproken. Op de PACU
werken speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen. De patiënten worden aangesloten aan
een monitor om onder andere de hartslag en bloeddruk te bewaken. Eventueel is ondersteuning
van de ademhaling nodig met behulp van een beademingsapparaat. De verblijfsduur op de
PACU is in principe 24 uur. Hierna wordt de patiënt voor verdere zorg teruggeplaatst naar de
verpleegafdeling.
Bezoek
Het tijdstip waarop de patiënt op de PACU aankomt is afhankelijk van de aanvangstijd en de
duur van de operatie. Bij aankomst van de patiënt op de unit, bellen wij naar de contactpersoon
van de patiënt en naar de betreffende verpleegafdeling. Er is dan de mogelijkheid om een kort
bezoekje aan de patiënt te brengen. De PACU bevindt zich in gebouw H-Zuid, 6e verdieping
(volgt u de bewegwijzering). De bezoektijden zijn van 11.00 - 13.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

intensieve bewaking en/of behandeling nodig heeft dan op een verpleegafdeling gegeven kan

Er zijn maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan en er mag tijdens de bezoekuren slechts
één keer gewisseld worden. Het bezoek kan zich melden via de intercom die zich bij de ingang

Uitsluitend de contactpersoon kan telefonisch informeren naar de patiënt. Het telefoonnummer
van de PACU is 010 703 33 29 of 703 3092 en is 24 uur per dag bereikbaar. Als het mogelijk is,
vragen wij om bij voorkeur te bellen tussen 22.00 - 22.30 uur of 07.00 - 07.30 uur. De patiënt
en/of familie kunnen, als daar behoefte aan is, een gesprek aanvragen bij het medisch maatschappelijk werk of de geestelijke verzorging. De verpleging kan dit gesprek aanvragen.
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:
www.erasmusmc.nl / Patiënt / Erasmus MC / Specialismen / Post Anesthesia Care Unit
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van de PACU bevindt. Vanwege de hygiëne zijn bloemen en fruit niet toegestaan.

