
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Poliklinisch orthopedische chirurgische ingreep 
 

 

Inleiding 
U heeft een afspraak voor een chirurgische ingreep. 
Deze ingreep gebeurt poliklinisch, wat inhoudt dat u na de ingreep weer naar huis mag. 

 
Voor de ingreep 

 hoeft u niet nuchter te zijn. 

 dient u een allergie voor jodium, medicijnen (verdovingsvloeistof) en pleisters tijdig aan uw 
behandelend orthopeed en assistente te melden. 

 dient u geen crème te gebruiken op de plaats waar de ingreep plaats vindt. 
 

Voorbereiding 
Bij gebruik van Ascal dient u zeven dagen voor de ingreep te stoppen. Bij gebruik van 
Marcoumar dient u vooraf contact op te nemen met de trombosedienst. 
Wilt u het aan de polikliniek doorgeven als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of 
stoffen? Ook als u hartpatiënt bent willen wij dat graag weten.  
 
De ingreep 
Tijdens de ingreep ligt u op de behandeltafel. De manier waarop u ligt hangt af van de plaats 
van de ingreep. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. U blijft dus wakker. Dit houdt in 
dat u van tevoren gewoon mag eten en drinken. 
 
Na de ingreep 
U wordt gecontroleerd op nabloeden. En als u zich goed voelt mag u naar huis. De wond wordt 
verbonden, hetzij met een verband, hetzij met een pleister. Na ongeveer drie dagen mag u het 
verband (of de pleister) eraf halen of komt u hiervoor op de poli voor een 
wondcontrole/verbandwissel . U mag dan ook weer douchen en er eventueel een pleister op 
plakken. 
 
Houdt u er rekening mee dat u na een ingreep aan uw voet of hand geen voertuig kunt besturen. 
Zorg dus voor vervoer naar huis eventueel met een taxi. 
 

Waarschuwing!! 
Wij raden u aan om na de behandeling niet zelf een voertuig te besturen.  
Het is mogelijk dat een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert bij een ongeval als u een voertuig 
bestuurt na een ingreep. 
 

 
 
 



     
 

 

Patiënteninformatie 

 
Nacontrole 
De orthopeed maakt afspraken met betrekking tot: 

 De wondverzorging. 

 Pijnstilling  

 Een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen. 

 De nacontrole op de polikliniek. 

 Een eventuele telefonische afspraak voor de uitslag van het weefsel onderzoek als dat 
uitgevoerd is.  

 
Afspraken hiervoor worden door de poli assistente gemaakt. 
 
In geval van nabloeden, blijvende pijnklachten en ontstekingsverschijnselen (roodheid, koorts,  
warmte en pijn) kunt u contact op nemen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur met 
de polikliniek Orthopedie via telefoonnummer: (079) 346 25 35.  
Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (079) 346 25 39. 
Een bloeduitstorting na de ingreep is niet ongewoon. 
 
 

U heeft een afspraak op: 
 

 ………………………………………    om    ….………………. uur 
 
De ingreep vindt plaats op: 
 
……………………………………………………………………. 
 
En wordt verricht door dr: …………………………………… 
 
De ingreep duurt ongeveer …………………………………. minuten 
     
Belangrijk: Indien u verhinderd bent, neemt u dan tijdig contact op met de assistente van uw 
behandelend orthopeed voor het annuleren van uw afspraak. 
 

 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de polikliniek Orthopedie via telefoonnummer: 
(079) 346 25 35.  
 
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. 


	Voorbereiding
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