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Leefregels na laparoscopie (kijkoperatie) 
 

U hebt onlangs een laparoscopie ondergaan en mag weer naar huis. Om het herstel na de 

behandeling te bespoedigen, is het belangrijk dat u weet wat u te wachten staat, als u weer thuis 

komt. Er zijn leefregels, waarmee u rekening dient te houden. Veel leefregels zijn afhankelijk van 

het type operatie wat u hebt ondergaan.  

 

Algemene leefregels en instructies 

 Het is belangrijk, dat u na de behandeling voldoende rust neemt (24-48 uur). 

 Het is belangrijk om gedurende 6 weken na de operatie niet zwaar te tillen/sporten/persen. 

 U mag alles weer eten. 

 Na algehele narcose dient u er rekening mee te houden, dat de narcose pas na 24 uur 

volledig is uitgewerkt. Daarom mag u na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer 

deelnemen en kunt u zich niet fit voelen. 

 Na 24 uur mag u gewoon uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. 

 U kunt de volgende dag weer douchen. Verwijder eerst de verbandjes/pleisters van de 

wondjes; alleen afspoelen. Hierna eventueel op de wondjes die nog lekken een pleister 

plakken. 

 U kunt de eerste 48 uur last hebben van pijn in of tussen uw schouders. Dat komt omdat er 

wat gas in de buikholte achterblijft. Dit kan uitstraling van pijn geven richting de schouders. 

Het achtergebleven gas wordt snel door het lichaam opgenomen en verwijderd. 

 De hechtingen zijn oplosbaar, dus deze hoeven niet verwijderd te worden. Bij klachten 

kunnen ze eventueel verwijderd worden door de huisarts of de gynaecoloog.  

 Voor eventuele pijnbestrijding kunt u viermaal daags 1000 mg paracetamol (twee tabletten 

van 500 mg) innemen. Doe dit niet langer dan zeven dagen. 

Het herstel kan langer duren, indien de operatie uitgebreider is; bijvoorbeeld bij verwijdering van 

de eierstokken of een cyste. Dit is het gevolg van de langere duur van de operatie en narcose. 

  

Vragen? 

Neemt u bij vragen en/of problemen, zoals o.a. koorts (boven 38,5), roodheid / zwelling van de 

wond en buikpijn die heviger wordt, contact op met de behandelende polikliniek. De polikliniek 

Gynaecologie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 -16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 

(079) 346 25 89. De polikliniek chirurgie is bereikbaar op telefoonnummer (079) 3462885.  

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 

(079) 346 25 39.  

 
Tot slot 
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 
van de polikliniek Gynaecologie of via info@llz.nl.  
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