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Ontslaginstructie na een 
operatie  
(chirurgie/ orthopedie) 
 

Op de kinderafdeling heb jij of heeft uw kind een operatie ondergaan. Na de deze 

operatie moet je/u thuis rekening houden met een aantal leefregels dit is van belang 

voor een goed herstel. De leefregels die voor jou/uw kind gelden staan aangevinkt in 

deze folder. 

 

Verpleegkundige instructies 

 Douchen mag weer na …… dagen. 

 In bad mag weer na 1 week 

 Zwemmen/baden mag weer nadat de hechtingen zijn verwijderd. 

 Luister naar je lichaam en doe het de komende dagen rustig aan. 

 Voorkom druk op de buik door je hand om de wond te leggen. 

 Je mag belast/onbelast mobiliseren. Met/zonder krukken. 

 Je mag je geopereerde been aantippen, maar niet volledig belasten. 

 Sporten/zwemmen mag weer na …. weken/ na overleg met de arts. 

 Sporten, zwemmen en/of spelen in het zand mag pas wanneer de wond genezen is. 

 Sporten, zwemmen, fietsen en/of spelen in het zand wordt de eerste 2 weken 

afgeraden. 

 Je mag weer naar school (fietsen) wanneer je, je goed voelt. 

 Je mag na …. dagen/na overleg met de arts weer naar school. 

 Draag je arm/hand in een sling/mitella/Actimove. 

 Been hoog houden in rust. 

 Tillen en draaibewegingen met je schouder vermijden. 

 Koel het geopereerde gebied indien nodig. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Wondverzorging 

 Pleister mag maximaal 48 uur blijven zitten, nadien moet deze altijd 

verwijderd/verwisseld worden. 

 Wondpleister is in principe na 24/48 uur niet meer nodig. 

 Wond mag aan de lucht drogen, als de wond nog lekt kun je er een pleister op 

doen. 

 Indien de pleister nat wordt, moet deze vervangen worden. 

 Hechtingen worden na 7 tot 10 dagen verwijderd op de poli of door de huisarts. 

 Je hebt oplosbare hechtingen, deze hoeven niet verwijderd te worden. 

 Indien er steristrips op de wond zitten, deze niet verwijderen, vallen er vanzelf af. 

 Drukverband na ……uur verwijderen. 

 Na iedere toiletgang wond verbinden volgens voorschrift (max. 3 dagen). 

 ……………………………………………………………………………… 
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Voeding 

 Normaal eten en drinken. 

 Volg het voedingsvoorschrift dat je van de diëtiste hebt gekregen. 

 ……………………………………………………………………… 

 

Medicatie 

De pijnbox kan je/u alleen bij de Gelre apotheek in de hal van het ziekenhuis ophalen. 

Overige medicatie kan je/u ophalen in de Gelre apotheek of je/uw eigen apotheek. Gebruik 

de medicatie volgens het medicijnvoorschrift dat je bij ontslag hebt gekregen.  

 Pijnbox 1 

Tijden Paracetamol:………………………………... 

Tijden Diclofenac:………………………………... 

 Pijnbox 2 

Tijden Paracetamol:………………………………... 

Tijden Diclofenac:………………………………... 

Tijden Oxycodon:………………………………... 

Tijdstip Macrogol:………………………………... 

 Pijnbox 3 

Tijden Paracetamol:………………………………... 

Tijden Diclofenac:………………………………... 

Tijden Oxycodon:………………………………... 

Tijdstip Macrogol:………………………………... 

 Of: 

 Paracetamol …… x per dag ……. mg oraal/rectaal.  

Tijden:…………………………… 

 Diclofenac ….. x per dag ……. mg oraal/rectaal. 

Tijden:………………………………... 

 Arcoxia 1x per dag volgens voorschrift van de arts. 

Tijdstip:…………………………… 

 Gebruik fraxiparine 1 maal per dag gedurende …… weken. 

Tijdstip: …………………. 

 

Het is belangrijk de eerste 48 uur de voorgeschreven pijnmedicatie in te nemen/te geven. 

Daarna kun jij/uw kind de medicatie afbouwen. 

 

Policontrole: 

Indien nodig kom je of komt uw kind terug op de poli voor controle of is een telefonische 

controle mogelijk. Deze afspraak krijgt u bij ontslag van de verpleegkundige of wordt bij 

je/u thuisgestuurd. 
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Contact opnemen bij: 

- Erge nabloeding; 

- Extreme pijn; 

- Ontstekingskenmerken (flinke roodheid/zwelling rondom wond, hoge koorts >38,5 

en/of pijn) Doen een of meer van deze problemen zich in de eerste 24 uur na 

operatie voor? Dan kan je/u contact opnemen met de kinderafdeling via tel: 0575 

- 592 431. Daarna kan je/u contact opnemen met: 
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Instructielijst is ingevuld door:  

 

Naam:………………………………………... 

Functie:……………………………………….. 

 

 

Poli orthopedie:  

Maandag t/m vrijdag 8.30u-16.30u 

Telefoonnummer: 0575 – 59 28 20 

 

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend:  

SEH: 0575 – 59 23 56 

Poli chirurgie:  

Maandag t/m vrijdag 8.30u-16.30u 

Telefoonnummer: 0575 – 59 28 18 

 

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend:  

SEH: 0575 – 59 23 56 

 


