Informatie na wigexcisie
Chirurgie

Informatie voor patiënten die een wigexcisie
hebben ondergaan
Pijn

Na anderhalf tot twee uur is de verdoving uitgewerkt. Wij adviseren u voor die tijd
pijnstilling in te nemen. U kunt bij pijn paracetamol 500 mg gebruiken. U mag tot
vier maal daags twee tabletten innemen.

Drukverband

Na de ingreep krijgt u een drukverband om uw teen / voorvoet. Indien het
verband doorbloedt kunt u dit bijverbinden. Haal het oude drukverband er niet af,
maar doe er een extra verband omheen. Na twee dagen mag u het drukverband
verwijderen. Deze zit dan vaak vast en mag onder de douche of kraan los gespoeld
worden. De wond onder geen beding weken.

Zwelling

U wordt geadviseerd uw been de eerste twee dagen hoog te houden. Hiermee kunt
u enigszins zwelling voorkomen / verminderen. Het is mogelijk dat door de zwelling
het drukverband iets gaat knellen. Laat het verband wel zitten, maar u kunt het
drukverband wat inknippen waardoor er wat meer ruimte ontstaat.
U mag lopen op uw voet maar geadviseerd wordt dit de eerste twee dagen zoveel
mogelijk te beperken.

Wond

Na twee dagen, als het drukverband is verwijderd, mag de wond nat worden. U kunt
het beste de wond aan de lucht laten drogen. Als de wond nog wat lekt kunt u er
een pleister of een gaasje op doen.

Nacontrole

Er hoeven geen hechtingen verwijderd te worden. Deze wonden worden niet
gehecht. Nacontrole is in principe ook niet nodig.
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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 locatie Hoorn

Telefoon: 0229 257828 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur
Telefoon: 0229 757699 (spoedeisende hulp)
Bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend

Contact locatie Purmerend

Telefoon: 0299 457640 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.00 uur
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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