Algemene informatie na een
verrichting
Chirurgie

Algemene informatie na een verrichting
De verdoving is na ongeveer anderhalf tot twee uur uitgewerkt.
Drukverband verwijderen na ..... dagen
Hechtingen verwijderen na ....... dagen
☐ Bij de huisarts verwijderen
☐ Bij u poli afspraak worden de hechtingen verwijdert
☐ Oplosbare hechtingen zijn gebruikt.
Pleister:
☐  Douche pleister waarmee u direct kunt douchen (deze is waterdicht). deze mag
na 48 uur verwijderd worden.
☐  Gewone pleister, deze mag na 24 uur verwijderd worden, u kunt daarna douchen.
Hierna hoeft u in principe niets meer op de wond te doen. Als deze nog wat lekt
kunt u er een pleister op doen.
Zolang de hechtingen er nog inzitten raden wij u aan zwemmen en badderen,
sauna of anderszins langdurig met de wond in het water te zitten, te vermijden.
Let er op dat u met “verse” littekens niet te lang in de (felle) zon komt. Dit zal
lelijke en meer zichtbare littekens geven. U wordt geadviseerd om een goede
zonbeschermer met een hoge factor te gebruiken.
Bij pijn kunt u 4 keer 2 paracetamol 500 mg nemen per 24 uur.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.
Bij dringende vragen of problemen vóór of na uw behandeling, neemt u dan
contact op met het ziekenhuis.

Contact

Telefoon: 0229 257828 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur
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Telefoon: 0229 257699 (spoedeisende hulp)
Bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend
Website: www.dijklander.nl/chirurgie

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan
vernemen wij dat graag van u.

Bron

Bij het opstellen van deze brochure werd gebruik gemaakt van tekst uit de
patiëntenfolder zoals opgesteld onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde, uitgebreid en aangepast aan de werkwijze van de Vakgroep
Algemene Chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis.
Voor meer informatie: www.heelkunde.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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