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Naar huis na een keizersnede

Na een keizersnee mag u meestal de derde dag naar huis. Uw ontslag hangt af van uw herstel 
en uw gezondheid en van de gezondheidstoestand van uw pasgeboren kindje. Na de 
keizersnee kunt u de kraamzorg inlichten over de te verwachte ontslagdatum zodat er 
kraamzorg is als u en uw kindje naar huis gaan.
Thuis zult u verder moeten herstellen. De tijd die nodig is voor het herstel zal langer zijn dan na 
een gewone bevalling. U bent niet alleen (opnieuw) moeder geworden, maar ook herstellende 
van een buikoperatie. Eenmaal thuis zult u nog rustig aan moeten doen.                         
Hieronder volgen enkele leefregels:

• het is belangrijk goed naar uw lichaam te luisteren. Als u na bepaalde handelingen de 
buik voelt, heeft u teveel gedaan

• niet te lang stilstaan, lopen is beter
• geen zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen, bedden verschonen en zware 

tassen of vuilniszakken dragen
• niet teveel rekken, strekken en bukken
• trappen lopen mag
• de eerste twee weken mag u niet autorijden
• fietsen mag wel, afhankelijk van hoe dat gaat
• u mag de eerste vier weken niet in bad, zwemmen of naar de sauna. Douchen mag wel
• na 6 weken mag u weer sporten en buikspieroefeningen doen
• de eerste twee weken (of zolang u bloedverlies heeft) geen gemeenschap/sex. Na twee 

weken kan het nog gevoelig in de buik zijn. Uw arts of de verloskundige zal informatie 
geven over eventuele anticonceptie bij de controle afspraak.

• u mag zo nodig 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten (500 mg.) paracetamol innemen
• indien er nog wat bloed of vocht uit de buikwond komt, kunt u de wond afspoelen onder 

de douche en daarna droogdeppen. Om uw kleding te beschermen kunt u een droog 
gaasje op de wond doen.

• het gevoel van uw huid rondom het litteken kan veranderd zijn. U ervaart mogelijk een 
‘doof’ gevoel.

De kraamverzorgende en de eerstelijns verloskundige begeleiden en helpen u thuis. Na 4 tot 6 
weken komt u op controle bij de gynaecoloog.
Het kan wel enkele weken duren voor dat u zich weer de oude voelt. Het is belangrijk goed aan 
uw rust te denken.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling verloskunde via het algemene telefoonnummer: 079 – 346.26.26.
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.
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