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Leefregels na borstoperatie

Wondgenezing
De eerste weken na de operatie kan de wond pijnlijk zijn en trekken. De huid rondom 
de wond kan enigszins verkleurd zijn ( blauwe plek) en soms is het litteken gebied wat 
gezwollen. Naar mate de wond geneest, zullen deze verschijnselen afnemen.

Wanneer moet u contact opnemen?
- Bij koorts en/of niet lekker voelen
- Plotselinge enorme zwelling van de borst of wondgebied.
- Roodheid van de huid rondom de wond
- Indien de wond veel nabloedt of veel vocht gaat lekken

Als 1 van de bovenstaande symptomen zich voordoet, kunt u contact opnemen;
Op dag van de ingreep:  met de afdeling dagbehandeling: (079) 346 23 07 
Daarna: met de mammacare verpleegkundige (079) 346 28 14
  of de polikliniek chirurgie (079) 346 28 85

Krijgt u in het weekend, ’s avonds of ’s nachts koorts of gaat de wond bloeden neem 
dan contact op met de SEH ( Spoed eisende hulp) tel: (079) 346 25 39 

Overige leefregels: 
- De eerste 24 uur dient u de wonden droog te houden. 24 uur na de operatie, 

mag de pleister afgehaald worden en kunt u weer douchen. Indien er geen 
vocht van de wond afkomt, hoeft er geen nieuwe pleister meer op.

- Na een borstsparende ingreep en/of schildwachtklier procedure kunt u, 
opgeleide van last uw arm gebruiken en activiteiten opbouwen. Er gelden geen 
vaste beperkingen.

- Na een borstamputatie en/of okselkliertoilet mag u de eerste 2-6 weken, 
afhankelijk van uw schouderbewegelijkheid en klachten, geen lichamelijke 
zware activiteiten doen en niet autorijden/fietsen. U krijgt ook oefeningen mee, 
van de fysiotherapeut die u thuis 3x per dag kunt doen. 
Er kan zwelling (seroom) ontstaan. Indien u geen koorts of roodheid van de huid 
heeft,  kan gewacht worden tot de eerste volgende werkdag om contact op te 
nemen met mammacare verpleegkundige.

- Na een okselkliertoilet: is het belangrijk om wondjes en infecties te voorkomen. 
Meer informatie leest u in de KWF folder Lymfoedeem bij kanker.



   
Patiënteninformatie

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

Contact persoon:
De mammacareverpleegkundige/verpleegkundig specialist is uw contactpersoon 
(de zogenaamde casemanager) in de periode van diagnose en behandeling. U kunt 
bij haar terecht voor uw vragen, uitleg rondom de geadviseerde behandelingen, 
ondersteuning bij het maken van keuzes (bespreken van de keuzehulp), praktische 
informatie rondom de behandelingen en wondcontroles. 

LET OP: Indien u bent geopereerd door de chirurg en plastisch chirurg, gelden 
andere leefregels. Deze zijn terug te vinden in de folder: ‘primaire reconstructie”. De 
plastisch chirurg en/of verpleegkundige van de plastisch chirurg zullen u controleren 
voor wat betreft het wondherstel. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met 
de poli plastische chirurgie. 

Contactpersoon/case manager 

Marieke Diederen en Andrea Wijnen, 
mammacareverpleegkundige - verpleegkundig specialist

079-3462814, via beter dichtbij app of e-mail: mammacare@llz.nl


