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Kleine verrichting 
 

Inleiding 

U bent verwezen voor de combinatieafspraak kleine verrichting in 't Lange Land Ziekenhuis.  

Dit betekent dat uw afspraak bij de chirurg met de ingreep gecombineerd wordt. Deze folder 

beschrijft de gang van zaken rond deze afspraak. 

 

Afspraak maken 

Voor het maken van de combinatieafspraak kleine verrichtingen belt u 't Lange Land Ziekenhuis 

polikliniek chirurgie via telefoonnummer: 079 – 346.25.85. De polikliniek chirurgie is telefonisch 

bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur.  

Bij het maken van de afspraak vermeldt u: 

 het ZD-nummer dat staat op het patiëntbericht, dat u van uw huisarts heeft gekregen, 

 dat het om een kleine verrichting gaat, 

 en plaats waar de afwijking zich op uw lichaam bevindt en of het links of rechts betreft. 

 

Voorbereiding thuis 

 het is van belang dat het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep moet plaatsvinden, 

thuis goed gewassen wordt. De nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. 

Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig 

gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen en/of pijpen, die 

ruimte laten voor een verband. 

 als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of stoffen (bijvoorbeeld 

antibiotica, pleisters of jodium), is het belangrijk dit vooraf aan de verpleegkundige of 

doktersassistente te melden. 

 bij antistolling gebruik via de trombosedienst, moet patiënt eerst op de polikliniek gezien 

worden tenzij de huisarts expliciet de verantwoordelijkheid voor het instellen van de 

antistolling en de indicatie tot bridging (tijdelijk gebruik van prikjes fraxiparine) heeft 

overgenomen. In de praktijk komt dit erop neer dat patiënt eerst op de poli gezien moet 

worden. 

 sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige pijn. Het is verstandig een pijnstiller 

als Paracetamol in huis te halen voor na de ingreep. 

 wij adviseren u niet alleen te komen, maar een begeleider mee te nemen, zodat die u 

naar huis kan brengen. Het wordt afgeraden om zelfstandig naar huis te rijden.  
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Dag van de afspraak 

Op de dag van de afspraak meldt u zich aan de balie van de polikliniek chirurgie (route 43) 

aangezien de ingreep op route 19 plaatsvindt. 

Tijdens de ingreep ligt u op de behandeltafel. De manier waarop u ligt hangt af van de plaats 

van de ingreep. Het te behandelen gebied wordt gedesinfecteerd en verdoofd door middel van 

een injectie met verdovingsmiddel. De injectie kan pijnlijk zijn, de ingreep zelf is pijnloos. Ook bij 

een poliklinische ingreep dient men zo steriel mogelijk te handelen. 

Daarom wordt het gebied waar de ingreep plaatsvindt met steriele doeken afgedekt. Tijdens de 

ingreep kunt u gewoon met uw arts en de assistente praten. De wond wordt meestal gehecht.  

 

Belangrijk! 

Voorafgaand aan de ingreep beoordeelt de chirurg of de afwijking geschikt is om onder 

plaatselijke verdoving te verwijderen. Indien dit niet het geval is bespreekt de chirurg dit met u 

en wordt er een andere afspraak gemaakt. 

 

Na de afspraak 

De chirurg geeft aan op welke dag de hechtingen verwijderd moeten worden, dit is niet altijd het 

geval. Vaak wordt het bij de ingreep verkregen weefsel opgestuurd voor onderzoek. Het duurt 

gemiddeld zeven werkdagen voordat de uitslag bekend is. Op de dag van de ingreep krijgt u van 

de polikliniekassistente een datum voor een controle afspraak op de polikliniek. 

Deze bespreekt op die datum de uitslag met u. 

Mochten zich na de ingreep complicaties voordoen, dan kunt u (ook buiten kantooruren) 

telefonisch contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (079 – 346.26.39) 

 

Bij verhindering of vragen 

Indien u verhinderd bent, neemt u dan tijdig contact op met een medewerker van de polikliniek 

chirurgie voor het annuleren van de afspraak. Heeft u nog vragen na het doorlezen van deze 

informatie, dan kunt u ook contact opnemen met de polikliniek chirurgie. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek chirurgie. De polikliniek chirurgie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 

16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346.25.85. De polikliniek maakt gebruik van een keuze-

menu. U kiest voor de optie “medisch inhoudelijke vragen”. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  

 


