
     
 

 

Patiënteninformatie 

 
 

Leefregels voor patiënten met een Perianaal fistel 
 

Dit zijn algemene richtlijnen, er kunnen andere aanvullende afspraken met de chirurg zijn 
gemaakt; de afspraken met de chirurg zijn leidend. 
 
 Lichamelijk: 
De wond(en) kunnen u hinder geven in de zin van pijn en lekken van wondvocht. Als u geen 
hinder ondervindt mag u gewoon uw dagelijkse bezigheden oppakken en sporten. 
 
Voeding: 
Er zijn geen restricties tot de voeding, u mag alles eten. Wel is het aangeraden vezelrijke 
voeding te eten en veel te drinken. 
 
Wondjes: 
De wond moet 2 x per dag onder de douche worden uitgespoeld. Doet u dit ook na elke 
stoelgang. 
Thuis kunt u het beste een maandverbandje gebruiken als de wond nog lekt. 
 
Werken: 
Werken en naar school gaan is toegestaan. Neemt u daarnaast wel rust als u denkt dat dit nodig 
is. 
 
Pijnstilling: 
U kunt zo nodig thuis nog tot max. 4 x daags 2 paracetamol van 500mg innemen. 
Een anale ingreep is pijnlijk, de pijn kan ongeveer 1 á 2 weken aanhouden. 
 
Aanvullende informatie: 
 

 Neemt u contact op met uw behandelend specialist via de polikliniek Chirurgie: 

Bij  toenemende koorts 38.5 of hoger 

Bij roodheid of zwelling van de wond 

Wanneer de pijn alsmaar heviger wordt ondanks de pijnstilling 

 Bij problemen of vragen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp. 
 

 U heeft een afspraak meegekregen voor controle op de polikliniek of een belafspraak. 
 
Telefoonnummer Poli Chirurgie:               (079) 346 25 85 
Telefoonnummer Spoedeisende hulp:     (079) 346 25 39 

 

 De verantwoordelijk chirurg voor uw opname was: 
 Dr. Heijnen                    Dr. Van der Eb                              
 Dr. Türkcan                   Dr. Stigter 
 Dr. Levert                      Dr. Schilders 
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Tot slot  
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze 
informatie of over uw behandeling, dan horen wij dat graag van u. 
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