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Nazorg plastisch chirurgische
behandeling
U heeft zojuist een ingreep ondergaan door de plastisch chirurg. Hieronder staan enkele
opmerkingen die uw aandacht verdienen en enkele adviezen voor de wondverzorging om het
herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Pijn
Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt. Wij adviseren u het volgende pijnstillingsschema
per 24 uur:
•
•
•

4 x 1000 mg Paracetamol tabletten (patiënten lichter dan 60 kg: 3 x 1000 mg).
Eventueel met diclofenac: 3 x 50 mg (patiënten boven de 75 jaar: 3 x 25 mg).
Bij gebruik diclofenac, adviseren wij ook omeprazol te nemen: 1 x 20 mg.

Deze pijnstillers zijn te koop bij drogist of apotheek.

Verband en wondverzorging
Als u verband of drukverband heeft gekregen mag u dat na _____ uur verwijderen, tenzij de
verpleegkundige u andere instructies heeft gegeven. U kunt hierna gewoon een pleister op
de wond plakken, die minstens 1 keer per dag verwisseld moet worden. De arm of het been
waarom een drukverband zit, moet goed hoog gehouden worden. Als het verband verwijderd
is, mag u weer douchen.

Bloeding
Als er een bloeding optreedt, neemt u een schone (zak)doek en drukt u stevig ongeveer 10
minuten op de wond. Bij een bloeding aan arm of been moet deze ook hooggehouden
worden. Als dit niet helpt moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Wondinfectie
Wanneer de wond rood, dik en pijnlijk wordt, met of zonder pus, moet u contact opnemen
met de polikliniek Plastische chirurgie en bij afwezigheid met de Spoedpost.
Ook wanneer u koorts heeft (38,5°C of hoger), dient u contact op te nemen.

Hechtingen
Soms kunnen huidhechtingen wat irritatie veroorzaken. De huid rondom de hechtingen kan
dan wat rood zijn. Dit is geen reden voor ongerustheid. Als de hechtingen zichtbaar zijn,
meestal donkerblauw van kleur, dan moeten deze na enkele dagen verwijderd worden.
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Hechtingen die niet zichtbaar zijn, hoeven niet verwijderd te worden, deze lossen vanzelf op.
Zolang u hechtingen heeft mag u niet in bad of zwemmen. De zwaluwstaartjes (soort
pleisters) moeten 5 dagen droog blijven, u mag deze zelf verwijderen. Wondlijm dient ook 5
dagen droog te blijven.
Let u goed op met haren wassen.

Nacontrole en bereikbaarheid
Voordat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, wordt een afspraak gemaakt voor nacontrole
op de polikliniek Plastische chirurgie. Zonodig worden hechtingen dan verwijderd.
Wanneer u zeer dringende vragen heeft of als u ongerust bent, dan kunt u contact opnemen
met:
De polikliniek Plastische chirurgie, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.
(036) 868 88 43.
Voor spoedgevallen kunt u buiten deze tijden 24 uur per dag terecht op de Spoedpost,
(036) 868 88 11.

Tot slot
De informatie in deze folder is algemeen en bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw
arts. Het kan dus zijn dat uw arts afwijkt van bovenstaande richtlijnen en adviezen gezien uw
persoonlijke situatie.
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