Adviezen voor thuis
na een opname op
verpleegafdeling 11

U bent opgenomen en verlaat binnenkort het ziekenhuis.
Voor een goede genezing is het belangrijk dat u de hieronder
aangekruiste adviezen opvolgt.
In deze folder vindt u alle informatie die voor u van belang is.
Een verpleegkundige neemt de onderwerpen in een gesprek met u door.
Hij of zij kruist aan wat voor u belangrijk is en licht als het nodig is de
informatie toe. U kunt deze folder thuis rustig nalezen.

Medicatie
Hier vindt u informatie over uw medicijngebruik na het ontslag uit het
ziekenhuis.
☐ U kunt thuis als het nodig is iedere acht uur twee tabletten
paracetamol 500 mg innemen.
☐ U kunt wel/niet doorgaan met de medicijnen die u thuis gebruikte.
☐ Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (marcoumar of
acenocoumarol)? Dan zal de trombosedienst ter controle bloed
afnemen en uw medicatie instellen. De trombosedienst neemt
hiervoor contact met u op. De secretaresse van HMC meldt u bij de
trombosedienst aan.
☐ Fraxiparine moet u zes weken blijven gebruiken. U krijgt instructie in
hoe u dit moet doen.
Bijzonderheden medicijnen:

Verzorging van de wond
U kunt de wond thuis zelf verzorgen. Hier leest u hoe u dit op de juiste
manier kunt doen.
☐ Heeft u nietjes (agraves) in uw wond? Dan mag u niet in bad gaan.
Wel mag u gewoon douchen. De wond mag nat worden en u hoeft deze
niet af te dekken.
☐ Na twee dagen moet u het verband of de pleister verschonen. Als
het verband of de pleister nat is geworden, dan moet u deze direct
vervangen door een schone pleister. Maar u mag de wond ook
onbedekt laten als u dit prettiger vindt.
☐ Het drukverband kunt u na ________ uur/dagen verwijderen.
☐ De hechtingen of de nietjes worden verwijderd:
☐ door uw huisarts;    
☐ op de wondpolikliniek van het ziekenhuis (u krijgt hiervoor een
afspraak mee).
☐ Als uw wond verzorgd wordt door de thuiszorg, zal u van het
ziekenhuis een schriftelijke overdracht meekrijgen voor de
wijkverpleegkundige.
Bijzonderheden bij de verzorging van de wond:

Eten en drinken
Het is belangrijk dat u onderstaand advies opvolgt. Dit voorkomt dat u
complicaties krijgt na de operatie.
☐ U mag tot 24 uur na de operatie geen alcohol en drugs gebruiken.
☐ U mag eten en drinken waar u trek in heeft, tenzij u een speciaal
voedingadvies heeft gekregen.

☐ Als u een wond heeft, is het belangrijk eiwitrijke producten te eten en
drinken. Eiwit zit onder andere in vlees en zuivelproducten.
☐ Als u met drinkvoeding naar huis gaat, bepaalt de diëtiste hoe lang u
daar mee door moet gaan en zij bestelt de drinkvoeding voor u.
☐ Het is goed om er rekening mee te houden dat roken de genezing van
de wond ernstig vertraagt en dus afgeraden wordt.
Bijzonderheden voeding:

Bewegen

☐ Draag uw arm ________ dagen in een draagdoek (mitella).
☐ U mag uw been/voet ________ dagen niet belasten, dit betekent dat u er
niet op mag staan/lopen.
☐ Het is verstandig uw been in rust hoog te leggen.
☐ Het is belangrijk dat u beweegt, tenzij de beweging pijnlijk is voor
u. Beweging voorkomt dat u trombose krijgt. Trombose is een
bloedstolsel in de bloedbaan.
Bijzonderheden bewegen:

Complicaties
Bij de volgende complicaties is het belangrijk om direct contact op te
nemen met uw huisarts of met de polikliniek waar u in behandeling bent.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp
van HMC:
• koorts boven de 38,5 graden;
• toenemende klachten, bloedverlies of pijn;
• uw wond wordt rood en dik;
• er komt viezigheid of pus uit de wond.
Bijzonderheden/adviezen:

Vragen
Heeft u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog vragen? Neemt u dan tijdens
kantooruren contact op met HMC Westeinde, verpleegafdeling 11:
088 979 21 90 of 088 979 21 92.
Buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp van
HMC Westeinde: 088 979 23 80.
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