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Instructies na 
poliklinische ingreep

U heeft zojuist een poliklinische ingreep gehad. Om voor een snelle genezing te zorgen 
en eventueel ongemak te beperken, is het belangrijk dat u de volgende instructies 
opvolgt:

Algemene adviezen
• Neem rust, dat bevordert de genezing.
• …… weken niet sporten om druk of spanning op het operatiegebied te voorkomen.
• Draag bij een ingreep aan het onderbeen gedurende 3 weken overdag een elastische 

kous.

Wondverzorging
• Houd de wond de eerste 3 dagen droog.
• Heeft u een drukverband op de wond gekregen? Dan mag u deze 3 dagen na de 

ingreep verwijderen.
• 3 dagen na de ingreep mag u douchen. Laat de hechtstrips zitten en breng na het 

douchen een droge, schone ademende pleister aan (geen afsluitende plastic pleister).
• Dek de wond met een pleister af tot 3 dagen na het verwijderen van de hechtingen.
• Laat de hechtstrips zo lang mogelijk zitten, dit ter ondersteuning van het litteken.
• Als de hechtingen verwijderd zijn, worden opnieuw hechtstrips en een pleister 

aangebracht op het litteken.
• Laat deze hechtstrips nog minimaal 3 dagen zitten. U mag wel douchen, maar 

vervang dan de natte pleister voor een droge. 

Pijnstilling
Gebruik bij napijn paracetamol, max. 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg (geen 
Aspirine, ibuprofen, naproxen of diclofenac in verband met de verhoogde kans op 
nabloedingen).

Problemen
• Bloeduitstortingen met soms een zwelling trekken vanzelf weg.
• Kleine nabloedingen stoppen meestal vanzelf of anders door stevig drukken 

gedurende 15 tot 20 minuten met schoon gaas, zakdoek of theedoek.
• Grote nabloeding, die niet stopt door stevig drukken óf  infectie, die zich uit door 

pijn, zwelling, roodheid en/of pus uit de wond: neem contact op met de polikliniek 
dermatologie: ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 055 – 581 81 55

Buiten deze tijden en in het weekend alleen bij ernstige problemen: 
• Dienstdoende dermatoloog via centrale telnr: 055 - 581 81 81 


