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Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet.  Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden 

bevatten,  dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk. 



3

Voorwoord

Je onderging vandaag een heelkundige ingreep in het Chirurgisch 
Dagziekenhuis. Met deze ontslagfolder willen we je praktische richtlijnen 
meegeven voor een goed verloop van je herstel.
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Medicatie

THUISMEDICATIE

De medicatie die je gewoonlijk neemt, mag je nemen vanaf morgen (tenzij je 
nadrukkelijk andere instructies kreeg). Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel 
dan niet om contact op te nemen met je huisarts.

Uitzonderingen

 • Slaapmedicatie: tot 24 uur na de ingreep mag je geen slaapmedicatie 
innemen. De verdoving versterkt namelijk de werking hiervan. 

 • Bloedverdunners: raadpleeg je huisarts om te weten wanneer je mag 
herstarten met deze medicatie, tenzij je reeds duidelijke instructies 
kreeg van je behandelend arts.

 • Antibiotica: indien voorgeschreven neem je deze verder in volgens het 
voorschrift van de arts.

BIJKOMENDE MEDICATIE

Pijnmedicatie

Je behandelend arts bezorgde je voorschriften om thuis de pijn te stillen. 
Volgende medicatie krijg je mee naar huis: 

 • Dafalgan bruistablet 1 g per os in te nemen vanaf             u            

 • Ibuprofen compr. 600 mg te starten vanaf vanavond en verder 3x1 
compr./dag om de acht uur

 • Tradonal odis compr. 50 mg vanaf             u            

 • Andere:                                                                              
Meer info over dosis en gebruik vind je verderop in deze brochure.



5

Andere 

 • Fraxiparine® subcutane injectie:             ml 1x/dag gedurende             dagen

 • Clexane® subcutane injectie:             mg 1x/dag gedurende             dagen
 • Medicatie voorschrift ingesloten
 • Voorschrift thuisverpleging

 •                                                                                                                                            

WONDZORG – MOBILITEIT

 • Wondpleister enkel verversen indien bevuild.

 • Verband ter plaatse laten tot bij controle huisarts/behandelend arts.

 De wonde is gehecht met draadjes die verteren en moeten dus niet 
verwijderd worden.

 De wonde is gehecht met draadjes of haakjes die je huisarts verwijdert 8 
– 10 dagen na de ingreep.

 Zalf aanbrengen ter hoogte van                                                    :             maal/
dag gedurende             dagen.

 Wondzorg
 Thuisverpleging reeds verwittigd: ja / neen
 Voorschrift thuisverpleging 

 Krukken gebruiken
 Volledige steun op voet mag / niet steunen op voet
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CONTROLE NA DE OPERATIE

 • Afspraak bij de behandelend arts: dr.                                                      

 op                         dag             /             / 20            om             u            

 • Afspraak gipskamer/bandagist 

 op                         dag             /             / 20            om             u            

 • Controleafspraak bij je huisarts over             dagen

Wens je de gemaakte afspraak te wijzigen? Dan kan dat via het secretariaat 
van je arts of telefonisch op 09 364 89 99.
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Je kreeg bij je ontslag volgende documenten mee: 
 • Voorlopige ontslagbrief. Deze is bestemd voor je huisarts/huisarts van 

wacht. Meestal bezorgen we later een gedetailleerde, definitieve versie 
(elektronisch of schriftelijk) aan je huisarts. 

 • Eventueel enkele attesten (arbeidsongeschiktheid, afwezigheidsattest 
voor school, partner …) en/of een voorschrift kiné.

Ontslagdocumenten
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Als je ingreep plaatsvond onder algemene verdoving of onder sedatie, voel je 
je op de dag van de operatie soms wat slaperig of duizelig. Deze symptomen 
zijn van voorbijgaande aard. 

Toch raden we je uitdrukkelijk aan:
 • het ziekenhuis te verlaten met begeleiding. Zorg dat er de eerste 24 uur 

na de ingreep iemand bij je aanwezig is.

 • geen wagen, bromfiets of fiets te besturen tot morgen.

 • geen machines of elektrische toestellen te bedienen die je letsel kunnen 
toebrengen.

 • geen alcohol in te nemen tot 24 uur na de ingreep. De verdoving versterkt 
namelijk de werking hiervan. 

Verdoving
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In het dagziekenhuis kreeg je reeds een yoghurt of een lichte maaltijd. Als je 
je niet misselijk voelt, mag je ’s avonds een lichte maaltijd nuttigen. De dag 
na de ingreep mag je je normale eetpatroon weer opnemen.

We raden af om de eerste 24 uur na de verdoving alcohol te drinken. Bij 
misselijkheid of braken mag je een middel tegen braken nemen.

Voeding
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Als je een verband hebt, laat je dat ter plaatse tot de controle van de chirurg 
of huisarts (tenzij je nadrukkelijk andere instructies kreeg). Als het toch 
vroeger loskomt, breng je een steriel verband aan zonder de wonde aan te 
raken.

Bloedt je wonde een beetje? Leg dan gerust een drukverband aan of leg een 
proper washandje met ijs op de wonde. Leg het ijs niet rechtstreeks op de 
wonde om brandwonden te voorkomen. Als je de bloeding niet kan stoppen 
op deze manier, neem je contact op met de huisarts/behandelend arts of de 
Spoedgevallendienst.

Drukverband aanleggen

Wonde
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Neem geen bad zolang de wonde nog niet volledig gesloten is of de 
hechtingen nog niet verwijderd zijn. Door een bad te nemen verweekt de 
wonde en gaat ze mogelijks open. 

Kort douchen mag wel tenzij je arts je nadrukkelijk andere instructies gaf 
(bv. bij een varicectomie …). Je moet de wonde wel volledig afdekken tijdens 
het douchen. Dit is nodig zodat de wonde en verbanden niet vochtig worden. 
Blijkt het verband na het douchen toch vochtig te zijn? Verwijder het dan. 
Droog de wonde met een steriel kompres en sluit opnieuw af met een steriel 
verband.

Douchen en baden
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Je behandelend arts licht je in welke werkzaamheden je kan verrichten. 
Afhankelijk van de aard van de ingreep die je onderging, mag je niets zwaar 
tillen of zijn rek- en strekbewegingen niet toegestaan. 

Soms maak je tijdelijk gebruik van krukken of geldt er een tijdelijk 
steunverbod. Lichte activiteiten breid je voorzichtig uit zonder te forceren. 
Informeer bij je behandelend arts wanneer je mag sporten.

Werken en sporten
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Na je ontslag uit het dagziekenhuis krijg je mogelijks nog pijn. Je krijgt 
daarom medicatievoorschriften mee. 

Het is belangrijk dat je deze medicatie inneemt volgens schema. Een 
regelmatig gedoseerde inname geeft een betere pijnstilling dan wanneer je 
wacht tot de pijn te hevig of ondraaglijk wordt. Hoe minder pijn je ondervindt, 
des te vlotter je genezingsproces zal verlopen.

Wanneer je arts de best geschikte pijnmedicatie voorschrijft, houdt hij/zij 
rekening met de soort ingreep, je leeftijd en je voorgeschiedenis.

PIJNMEDICATIE VAN DE EERSTE TRAP

De eerste trap pijnstillers zijn bedoeld voor inname bij lichte pijn.

Paracetamol

(bv. Dafalgan®, Algostase Mono®, Paracetamol®, Perdolan® suppo, Perdolan® siroop …)
 • Is pijnstillend en koortswerend.

 • Als volwassene neem je maximaal vier gram per dag (één gram om de 
zes uur). Neem paracetamol best op vaste tijdstippen om de pijn te 
bestrijden.

 • Er bestaan bruistabletten en comprimés. Een bruistablet werkt na 
ongeveer 20 minuten, een comprimé na 45 minuten. Bruistabletten 
bevatten veel zout, let dus op bij hoge bloeddruk en nierproblemen. Je 
neemt dan best een comprimé in.

 • Je mag paracetamol innemen tussen de maaltijden in. Heb je een 
gevoelige maag? Neem je medicatie dan in bij de maaltijd. 

Pijnmedicatie
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 • Er treden zelden bijwerkingen op bij inname van paracetamol. Zeldzaam 
kan er overgevoeligheid bestaan (jeuk, uitslag). Raadpleeg je huisarts en 
stop de inname.

Dosering paracetamol

Paracetamol
 • Volwassene > 50 kg: 1 gram 4x/dag

 • Ouder dan 70 jaar of bij lever- of nierproblemen: 1 gram 3x/dag

 • Kinderen: Perdolan® suppo of Perdolan® siroop

Perdolan® suppo
 • Baby’s: suppo 100 mg

 • tot 5 kg: 1 zetpil van 100 mg, tot 3 maal per dag
 • tot 10 kg: 1 zetpil van 100 mg, tot 6 maal per dag

 • Kleuters: suppo 200 mg
 • 10 tot 15 kg (1 - 3 jaar): 1 zetpil van 200 mg, tot 3 à 4 maal per dag
 • 16 tot 20 kg  (4 - 5 jaar): 1 zetpil van 200 mg, tot 5 à 6 maal per dag

 • Kinderen: suppo 350 mg
 • 21 tot 30 kg (6 - 9 jaar): 1 zetpil van 350 mg, tot 4 maal per dag
 • 31 tot 39 kg (10 - 12 jaar): 1 zetpil van 350 mg, tot 6 maal per dag

Perdolan® siroop
 • doseerpipet in functie van gewicht, max. 4x per dag (= 10 mg per kg om 

de zes uur)
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Ontstekingsremmers of NSAID’s

(bv. Ibuprofen®, Aceclofenac®, Brufen®, Feldene®, Nurofen®, Diclofenac®, Voltaren®, 
Perdophensiroop®, Junifensiroop®)
Als paracetamol onvoldoende of geen pijnstilling geeft, kan je er een 
ontstekingsremmer bijnemen.

 • Werkt pijnstillend, koortswerend en ontstekingsremmend.

 • Deze producten zijn verschillend gedoseerd. Let op de verpakking en 
bespreek dit met je arts.

 • Een ontstekingsremmer of NSAID combineer je best met paracetamol. 

 • Neem deze in tijdens of kort na de maaltijd.

 • Ontstekingsremmers kunnen maaglast veroorzaken. Als je in het 
verleden reeds maag- of darmproblemen had, neem deze medicatie dan 
niet zonder advies van je huisarts. Je arts kan eventueel een 
maagbeschermer voorschrijven.

 • Als je tijdens het gebruik van ontstekingsremmers maagpijn krijgt, stop 
de inname dan onmiddellijk.

 • Combineer nooit verschillende soorten NSAID’s.

 • Gebruik géén onstekingsremmers als
 • je allergisch bent aan ontstekingsremmers of aspirine.
 • je een maag- of darmbloeding hebt gehad.
 • je nierproblemen hebt.
 • je ernstige hartproblemen of astma hebt.

In ons ziekenhuis maken we meestal gebruik van Ibuprofen® of Aceclofenac® 
voor volwassenen en Perdophensiroop® voor kinderen.
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Dosering NSAID’S

Volwassene > 50 kg
 • Ibuprofen® 600 mg 3x/dag OF 

 • Aceclofenac® 100 mg 2x/dag OF 

 • Apranax® 550 mg 2x/dag gedurende max. 4 dagen

Ouder dan 70 jaar bent of gewicht < 50 kg
 • Ibuprofen® 400 mg 3x/dag OF 

 • Aceclofenac® 100 mg 1x/dag OF 

 • Apranax® 550 mg 1x/dag gedurende max. 3 dagen

PIJNMEDICATIE VAN DE TWEEDE TRAP

Als je de pijn niet onder controle krijgt met pijnmedicatie van de eerste trap, 
kan je arts een voorschrift geven met pijnstillers van de tweede trap. Deze 
medicatie heeft een sterkere pijnstillende werking en behandelt matige tot 
ernstige pijn.

In ons ziekenhuis maken we gebruik van Tradonal Odis® (tramadol), ook dit 
combineer je het best met paracetamol.

 • Het effect van deze pijnstiller begint na een twintigtal minuten.

 • Je kan de smelttablet innemen zonder voedsel.

 • In het begin van de behandeling heb je mogelijks wat last van 
misselijkheid, duizelingen en braken. Deze vervelende bijwerkingen 
verdwijnen meestal na een paar dagen. Zo nodig kan de arts hiervoor een 
middel zoals Litican® of Primperan® voorschrijven (verboden voor 
patiënten met ziekte van Parkinson!).

 • Soms treedt er constipatie op. Drink daarom voldoende, eet extra 
voedingsvezels en neem voldoende lichaamsbeweging.

 • Je kan wat slaperig zijn en je reactievermogen kan wat dalen. Let daarom 
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op bij inname van alcohol of slaapmedicatie. Wees extra voorzichtig bij 
het bedienen van mechanische toestellen of bij het autorijden.

Dosering Tradonal Odis® 50 mg

Volwassene > 50 kg 
 • maximaal 4x 1/dag gedurende max. 4 dagen

Ouder dan 70 jaar of bij lever- of nierproblemen
 • maximaal 3x 1/dag max. 3 dagen

Kinderen onder 16 jaar
 • géén Tradonal Odis® 50mg

Als je de pijn ondanks inname van deze pijnstillers niet onder controle krijgt, 
raden we je aan contact op te nemen met je huisarts of behandelend arts of 
met de Spoedgevallendienst.

Raadpleeg je huisarts/behandelend arts of de Spoedgevallendienst in geval 
van volgende problemen: 

 • hevige pijn

 • hevig bloedverlies

 • temperatuur hoger dan 38°C

 • etterende of stinkende wonde
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Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts 
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

???
09 364 ?? ??
Route ??

Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.azzottegem.be.

Nuttige contacten

Mogen we hier nog een nummer teovoegen?
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NOTITIES



AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be

 www.azzottegem.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


