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Leefregels na een diagnostische laparoscopie 
 
Pijnbestrijding 
Thuis kunt u bij pijn paracetamol gebruiken (tot maximaal 4x per dag 1000mg). Soms heeft uw 
behandelend arts u nog extra medicijnen tegen de pijn voorgeschreven. U krijgt hiervoor dan een 
recept mee. U kunt de pijnstilling afbouwen afhankelijk van de pijn. 
 
Tillen: 
Geen restricties. Bij zwaar tillen kunnen de wondjes pijnlijker zijn. 
 
Sporten: 
U mag sporten, maar ook nu kunnen de wondjes pijnlijker zijn.  
 
Voeding: 
Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de voeding. 
 
Wondjes: 
U mag de eerste dag na de operatie kort douchen. Als u gaat douchen mag u de pleisters eraf halen 
en opnieuw verbinden. De tweede dag na de operatie mogen de pleisters eraf gelaten worden mits 
de wond droog is. De meeste hechtingen lossen vanzelf op. Zo niet dan worden deze op de poli 
verwijderd. 
 
Als er ook vaginaal instrumentarium tijdens de operatie is gebruikt, kunt u nog enkele dagen gering 
bloedverlies hebben. 
 
Werken: 
Werken en naar school gaan is toegestaan, u moet daarnaast wel rust nemen als u denkt dat dit 
nodig is. 
Het is gebruikelijk dat u 1 tot 2 weken nodig heeft tot volledig herstel, u hoeft zich daar geen zorgen 
over te maken. 
 
Antistolling 
heeft u voor opname bloedverdunnende middelen (Marcoumar, Sintrom, Ascal, Plavix, Persantin) 
gebruikt en zijn deze met reden gestopt, dan hoort u bij ontslag wanneer u hiermee weer kunt 
starten. 
 
Start op……………………………. (datum) 
 
 
Neem contact op met uw behandelend specialist via de polikliniek Gynaecologie 
 Bij toenemende koorts 38,5 of hoger 
 De pijn alsmaar heviger wordt ondanks de pijnstilling 
 
Bij problemen of vragen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp. 
U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek of een bel afspraak 
Telefoonnummer Poli gynaecologie:   079-3462589 
Telefoonnummer Spoedeisende Hulp:  079-3462539 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 


