
   
Patiënteninformatie

Richtlijnen anuschirurgie
 
Vooral de eerste dagen na de ingreep kunt u veel pijn hebben en ziet de wond er onfris uit, dit 
kan 2 weken duren. Maakt u zich hierover echter geen zorgen, want na enige tijd ziet het er 
weer normaal uit. Een lauw-warm zitbad of warme douche werkt vaak rustgevend en 
verzachtend.
Soms zit er een gaasje of tampon in de anus. Deze kan er na ontlasting spontaan uitkomen. 
Anders na 24 uur het sponsje onder de douche verwijderen.

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor na de operatie:

• Pijnstilling gebruiken.
• Eerste 24 uur:   

Alleen lopen voor het gebruik van wastafel en toilet, verder rusten op bank of bed. 
Douchen na ontlasting.

• Na 24 uur:
Lopen in huis, eventueel zitten op een zacht kussen. Twee maal daags douchen 
(eventueel vaker als uw ontlasting vaker komt).

• Na 1 week:
In de regel kan na zeven tot veertien dagen het normale leefpatroon worden hervat en is 
werkhervatting toegestaan.

In het algemeen geldt dat u er rekening mee moet houden dat u vooral de eerste dagen na de 
ingreep rust moet houden; u heeft tenslotte een operatie ondergaan. Het kan zijn dat u nog 
enige tijd misselijk bent als gevolg van de narcose. Op de dag van de ingreep (na de operatie) 
kunt u het beste veel drinken (koude dranken) en dit later op de dag uitbreiden naar vloeibaar 
(bouillon) en licht vast voedsel. De volgende dag mag u gewoon eten. Als u echter nog misselijk 
bent, dan moet u vloeibaar blijven eten tot de misselijkheid weg is.

De eerste 24 uur na de operatie kunt u bij problemen contact met ons opnemen. De afdeling 
Dagbehandeling is bereikbaar tot 17:00 op tel nummer (079) 346 23 05.
Van 17:00 tot 7:30 kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp,
tel nummer (079) 346 26 26.
Daarna kunt u bij problemen contact opnemen tijdens kantooruren met de poli chirurgie op tel 
nummer (079) 3462585

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze folder, laat u dit ons dan weten via info@llz.nl.
 


