Leefregels na een
endometriose operatie

U bent opgenomen geweest in HMC en verlaat vandaag het
ziekenhuis na een operatie ter behandeling van endometriose.
Voor een goede genezing is het voor u belangrijk dat u de
hieronder aangekruiste adviezen opvolgt:
☐

Adviezen vanuit de gynaecologie

☐

Adviezen vanuit de chirurgie

☐

Adviezen vanuit de urologie

☐

Adviezen vanuit de psychologie

In deze folder vindt u alle informatie die voor u van belang is.
Een verpleegkundige neemt de meest belangrijke onderwerpen globaal met
u door. Lees de folder goed door voor een optimaal genezingsproces.

Adviezen vanuit de gynaecologie
U heeft in HMC een laparoscopische operatie ondergaan ter behandeling
van endometriose. In het ziekenhuis heeft u het gevoel dat u tot heel wat in
staat bent, echter valt dit vaak nog erg tegen.
U zult de eerste tijd nog snel vermoeid zijn. De volgende adviezen zijn voor
u van toepassing:
Algemene informatie
• De eerste 5-6 weken mag u niet te zwaar tillen, omdat u uw buikspieren
niet teveel mag aanspannen. Denk hierbij aan zwaar huishoudelijk werk
zoals stofzuigen, dweilen, zware boodschappen doen of bedden opmaken.
• De eerste 6 weken kunt u nog last hebben van vaginaal bloedverlies.
Dit komt door de inwendige wond(jes). Wanneer het bloedverlies ineens
toeneemt (meer dan een normale menstruatie) of helder rood wordt
verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
• Zo lang u nog vaginaal bloedverlies heeft, mag u geen tampons
gebruiken, niet in bad, zwemmen of naar de sauna gaan. Dit is in verband
met de hygiëne en infectiegevaar.
• Het is goed om te weten dat roken en alcohol de genezing van de
wond(jes) erg vertraagt en dus afgeraden wordt.
Wondverzorging
• De hechtingen die gebruikt worden zijn oplosbaar. Wanneer de
hechtingen na 3 weken nog zichtbaar zijn, kunt u deze (bij klachten) bij
de huisarts laten verwijderen.
• U mag douchen, maar gebruik geen zeep op de wondjes.
• De eilandpleisters kunt u eraf laten als de wondjes droog zijn. Als de
wondjes nog niet droog zijn, kunt u deze verbinden met een gewone
pleister. (Indien de wondjes nog niet droog zijn, dan na het douchen
direct de pleister vervangen)
• Mochten de wondjes rood zien, hevig gaan zwellen of er komt pus uit,
verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Pijnstilling
• U kunt thuis iedere 6 uur 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen.
• Het is mogelijk dat u van de arts een recept met sterkere pijnstilling heeft
meegekregen. Houdt u zich dan aan de adviezen van de bijsluiter.
Bewegen en sport
• Het is belangrijk dat u beweegt, tenzij de beweging pijnlijk is voor u.
Beweging voorkomt de kans op trombose. (Trombose is een bloedstolsel
in de bloedbaan)
• Wandelen is een goede vorm van bewegen
• Wij adviseren uw rust goed te nemen. Probeer niet te laat naar bed te
gaan en regelmatig een half uurtje te rusten.
• Houd er rekening mee dat uw conditie sterk verminderd is na de operatie.
Probeer dit rustig aan weer op te bouwen.
• U mag na 6 weken weer fietsen
• U mag na 6 weken weer sporten
Werken
• De eerste 6 weken moet u er rekening mee houden dat u nog niet kan
werken. Daarna kunt u langzaam uw werkzaamheden opbouwen en
uitbreiden. Overigens is dit per persoon verschillend.
Voeding
• Het is belangrijk om voldoende te drinken, gemiddeld twee liter per
dag (wat u eet of drinkt, is afhankelijk van of u het endometriosedieet
volgt of niet). Als u het endometriose dieet volgt, kunt u liever geen
vruchtensappen, koemelk, koffie, zwarte thee en alcohol drinken. Groene
thee, water, tomatensap, amandelmelk, kokosmelk, rijstmelk en havermelk
zijn goede alternatieven.
• In verband met de wondgenezing is het belangrijk om, het liefst bij elke
maaltijd, eiwitrijke producten tot u te nemen. Hieronder ziet u een schema
met voorbeelden. Er is hierin een onderscheid gemaakt tussen mensen
die geen dieet volgen en mensen die het endometriosedieet volgen.
(Uiteraard zijn alle voedingsstoffen van het endometriosedieet ook geldig
voor mensen zonder dieet).

Geen dieet
Vlees, kip, vis
Ei, kaas
Melkproducten

Peulvruchten, noten en zaden

Endometriose dieet
Biologische kip of vis
(biologische) Ei, geitenkaas,
schapenkaas
Amandelmelk, rijstmelk, kokosmelk,
havermelk, geitenyoghurt, yoghurt
op basis van kokos-, amandel- of
rijstmelk
Peulvruchten, noten en zaden (m.u.v.
pinda’s, chiazaad en sesamzaad)

Seksualiteit
De eerste 6 weken mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.
Dit in verband met infectiegevaar. Ook is het niet bevorderlijk voor
de wondgenezing (tenzij de gynaecoloog iets anders met u heeft
afgesproken).
Autorijden
De eerste 4 weken wordt u afgeraden om zelf auto te rijden. U bent bij een
eventuele verkeersongeval namelijk niet verzekerd.
Urineweginfectie
Omdat u een verblijfskatheter heeft gehad bestaat er een kans op een
urineweginfectie (oftewel blaasontsteking). Mocht u één of meerdere van
onderstaande klachten hebben, kunt u het best uw urine laten onderzoeken
bij de huisarts:
• Pijn of een branderig gevoel bij het plassen
• Urine ruikt sterk
• Troebele urine
• Veelvuldig moeten plassen
• Temperatuur tussen de 37.5°C en 38.5°C .

Contact opnemen
Bij deze klachten is het raadzaam om te bellen met de polikliniek:
• Wanneer u pus of riekende afscheiding heeft
• Bij toenemende buikklachten
• Bij toenemend vaginaal bloedverlies
• Temperatuur boven de 38.5 °C

Adviezen vanuit de chirurgie
Naadlekkage
In verband met de operatie aan de darm is er een kans op een naadlekkage.
In de volgende gevallen verzoeken wij u direct contact op te nemen:
• Koorts
• Hevige pijnklachten
• Harde / bolle buik waarbij misselijk
• Rectaal bloedverlies
Rectaal niets inbrengen
In verband met het verwijderen van een stuk(je) darm mag u geen grote
voorwerpen rectaal inbrengen, zoals een thermometer
Houding tijdens de ontlasting
Het is belangrijk dat u er zorgt voor draagt dat u een goede houding
aanneemt bij het ontlasten. Door een goede houding aan te nemen op het
toilet, kan de darm zich makkelijker legen. U kunt dit als volgt het beste doen:
• Ga goed op het midden van de bril zitten. Ga niet op het voorste puntje
van de bril zitten of boven de bril hangen, dat maakt het ontlasten alleen
maar moeilijker. De kans is dan groot dat u uw darmen niet goed leegt.
• Houd de rug bol, hierdoor bevinden het rectum en de anus zich in een
verticale positie. Op deze manier leegt u uw darmen het beste.
• Zet de voeten plat op de grond neer.
• Zorg ervoor dat de knieën en heupen een hoek maken van 90 graden.
Lukt dit niet, gebruik dan een voetenbankje.
• Laat de broek zakken tot op de enkels en plaats uw voeten en knieën iets
uit elkaar.
LAR syndroom
• Het is mogelijk dat u kort na de operatie vaker naar het toilet zult moeten
voor ontlasting, soms wel 10-20 keer per dag. Naarmate de tijd verstrijkt
zal de frequentie afnemen.
• U kunt in een korte tijd (anderhalf tot twee uur) meerdere keren achter
elkaar naar het toilet moeten voor ontlasting.

• De ontlasting kan dunner (soms waterdun) zijn dan voor de operatie.
• U kunt het gevoel van sterke aandrang tot ontlasting hebben. Deze drang
is moeilijk uit te stellen waardoor er altijd een toilet in de buurt moet zijn.
• U kunt loze aandrang hebben; dit is het gevoel dat er ontlasting moet
komen, maar er komt niets.
• U kunt ongewild ontlasting verliezen.
• U kunt ongewild windjes verliezen.
Het belangrijkste is dat u goed moet blijven bewegen en uw (eventuele)
klachten met de chirurg op de polikliniek bespreekt.

Adviezen vanuit de urologie
Uretherkatheters
Wanneer u uretheterkatheters heeft gehad tijdens uw opname moet u er
rekening mee houden dat er wat bloed in uw urine kan zitten. Hierdoor
kleurt de urine rood/roze.
Soms kunnen er klachten ontstaan zoals:
• Branderig gevoel bij het plassen
• Veelvuldig moeten plassen
JJ katheters
Wanneer u JJ katheters heeft, kunt u wat bloed in de urine tegenkomen.
Hierdoor kleurt de urine rood/roze.
Houd er rekening mee dat ook na het verwijderen van de JJ katheters
de eerste tijd uw urine rood/roze van kleur kan zien. Met name ook bij
inspanningen en fysieke activiteiten.
U kunt last krijgen van flankpijn. Deze pijn verdwijnt dikwijls na het plassen.
Het is van belang om voldoende te drinken, 1500 ml tot 2000 ml om het
vormen van klonten en stolsels te voorkomen
Soms kunnen er klachten ontstaan zoals:
• Veelvuldig moeten plassen
• Gevoel van onvolledige blaaslediging
• Dringend moeten plassen
• Ongewild urineverlies
• Branderig gevoel bij plassen
Uw JJ katheters worden na een aantal weken verwijderd op de poli
urologie, hier krijgt u een afspraak voor.
1 uur voor het verwijderen van de JJ katheters dient u 100 mg diclofenac in
te nemen. U krijgt het recept van de arts mee bij ontslag.
Houd uw temperatuur in de gaten. Bij koorts verzoeken wij u contact met
ons op te nemen.

Urineweginfectie
In verband met de katheter bestaat er een kans op een urineweginfectie
(oftewel blaasontsteking) Mocht u één of meerdere van onderstaande
klachten hebben, kunt u het best uw urine laten onderzoeken bij de
huisarts:
• Pijn of een branderig gevoel bij het plassen
• Urine ruikt sterk
• Troebele urine
• Veelvuldig moeten plassen
• Temperatuur tussen de 37.5°C en 38.5°C .

Adviezen van de psychologie
Wanneer u geconfronteerd wordt met ziekte of een lichamelijke klacht/
beperking heeft dat doorgaans gevolgen op emotioneel, lichamelijk, sociaal,
relationeel en/of maatschappelijk gebied. Soms zijn deze gevolgen van
korte duur, maar wanneer deze gevolgen langdurend zijn betekent dat
dat een aanpassing in uw leven nodig is om optimaal te kunnen blijven
functioneren. Deze aanpassing kan moeizaam verlopen. Het hebben van
endometriose, betekent doorgaans een verandering van het toekomstbeeld.
De ziekte is van invloed op uw zelfbeeld, autonomie en identiteit, maar
ook het contact en de relaties met de mensen om u heen kan veranderen.
Veel voorkomende emoties waar vrouwen die geconfronteerd worden met
endometriose tegen aan lopen zijn gevoelens van machteloosheid (gevoel
van controleverlies), miskenning, eenzaamheid, verdriet, onzekerheid,
frustratie en boosheid. Tevens kunnen er andere psychische klachten
ontstaan zoals depressieve klachten, angstklachten, paniekaanvallen of
trauma gerelateerde klachten.
Bij ziekte, een ingrijpende ervaring of een lichamelijke klacht hoort
verwerking. Ieder mens heeft zijn eigen manier van verwerken ontwikkeld.
Dit mechanisme kan op een gegeven moment niet meer voldoende effectief
zijn of tot problemen of psychische klachten leiden. Op zo’n moment kan
professionele hulp zinvol of aangewezen zijn.
Handvatten die je kunnen helpen bij het verwerken, aanpassen aan en
omgaan met endometriose:
• Erkennen van je emoties, sta toe dat het je raakt
• Uit je emoties
• Zoek steun bij mensen om je heen, geef aan hoe zij je kunnen steunen
• Praat met je partner en omgeving, sta open voor hun ervaringen, emoties
en frustraties
• Zie de ziekte niet als een vijand
• Wat is je draagkracht/draaglast balans:
- Wat is je draagkracht, wat heb je in huis waardoor je kwaliteit van leven
optimaal kunt houden?
- Wat is de draaglast? Wat of wie kan helpen om stress te verminderen?

• Behoud je autonomie, hoe geef je richting aan je leven in combinatie met
de endometriose
• Wees realistisch: wat kan je wel met pijn doen en wat niet? Stel niet te
hoge verwachtingen, stel verwachtingen zo nodig bij
• Ken je valkuilen
• Zorg voor afleiding, plezierige bezigheden, levensdoel
• Vergelijk niet met anderen: iedere vrouw heeft haar eigen manier hoe zij
met de ziekte omgaat. Er is niet 1 goede manier.
• Hanteer een gezonde leefstijl en zorg regelmatig voor ontspanning
• Vraag professionele hulp wanneer je merkt vast te lopen
• Na een operatie, volgt een (emotionele) verwerkingsfase. Sta in deze fase
emoties toe (sta toe dat het je raakt, dat je somber kunt zijn), afgewisseld
met perioden waarin u afleiding zoekt.
• Wanneer u veel pijnklachten heeft bij herstellen van een operatie, is het
doen van activiteiten die concentratie vragen in combinatie met lichte
fysieke bezigheden zeer effectief gebleken (zoals legpuzzels, puzzels,
knutselen, tekenen/kleuren, woordspellen, breien etc.)

Vragen en/of problemen
Wanneer moet u contact opnemen?
Het is raadzaam om contact op te nemen bij de volgende klachten:
• U heeft koorts, boven de 38,5°C
• U heeft toenemende pijnklachten
• U heeft toenemend bloedverlies (meer dan een normale menstruatie)
• U heeft helderrood bloedverlies
• Uw wond ziet rood, gezwollen of er komt pus uit
• Bij vragen of twijfel
Graag vragen wij u uw patiëntnummer/BSN-nummer en operatiedatum
gereed te houden tijdens contact.

Polikliniek Endometriose in Balans
Tijdens kantooruren
Verpleegkundig spreekuur:
088 979 80 08 (Werkdagen behalve woensdag, tussen 11.30u - 12.30u)
Secretaresse:
088 979 44 89 (Werkdagen tussen 08.30u-12.00u en tussen 13.30u -16.30u)
Buiten kantooruren
Voor spoedgevallen:
088 97 97 900 (Vraag naar assistent gynaecologie of de spoedeisende
hulp)
E-mail adres: eib@haaglandenmc.nl

Polikliniek chirurgie
HMC Antoniushove
088 979 42 86 (tijdens kantooruren)
HMC Bronovo, Westeinde
088 979 43 59 (tijdens kantooruren)

Polikliniek urologie
Alle locaties 088 979 41 44 (tijdens kantooruren)
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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