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Chirurgie 
 

Leefregels na een chirurgische ingreep 
onder plaatselijke verdoving 
 
Pijnstilling 
Als pijnstilling mag u 2 tabletten Paracetamol 500 mg nemen, tot 4 maal per dag. Als 
de pijn de tweede dag toeneemt, is het verstandig om contact op te nemen met uw 
arts. 
 
Wondverzorging 
U krijgt zonodig voor enige tijd een steunend verband. Dit verband mag na twee 
dagen verwijderd worden.  Een enkele keer kan er een nabloeding of een infectie 
optreden. 
 
Douchen 
Het verband mag niet nat worden. U mag douchen zodra de wond droog en gesloten 
is. 
 
Gevoel 
Soms kan een zenuwtakje van de huid beschadigd worden. Hierdoor kan het gevoel 
in de omgeving van de wond (meestal tijdelijk) verstoord raken. 
 
Hechtingen 
Het kan zijn dat u oplosbare hechtingen heeft, deze hoeven niet verwijderd te 
worden. Is dit niet het geval dan worden de hechtingen bij de controle verwijderd. 
 
Werk en sport 
Het herstel is doorgaans vlot en meestal kunt u vrij snel weer de normale dagelijkse 
activiteiten oppakken. 
 
Opsturen van weefsel 
Soms wordt het bij de ingreep verkregen weefsel opgestuurd voor pathologisch 
onderzoek. Na 7 tot 10 dagen is meestal de uitslag bekend. Deze kunt u vernemen 
van uw arts wanneer u voor de controle op de polikliniek komt. 
 
Poliklinische controle 
Na de opname komt u voor controle naar de polikliniek. U krijgt een brief 
thuisgestuurd met de datum en de tijd. Tijdens dit bezoek worden ook de eventuele 
hechtingen verwijderd. 
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Vragen of problemen? 
Wanneer op de dag van de ingreep thuis problemen ontstaan, dan kunt u tot 20.00 
contact opnemen met de: 
 
Afdeling Short-Stay    Afdeling Dagverpleging 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
 (077) 320 59 46    (0478)  52 21 30 
 
De dagen erna kunt u tijdens kantoortijden met vragen of problemen terecht bij de: 
 
Polikliniek Chirurgie 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
 (077) 320 68 80    (0478)  52 24 08   
 
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp (SEH) te Venlo 
 (077) 320 58 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
 
 

© VieCuri Patiëntencommunicatie 
13 juli 2022 bestelnummer 10343 

 

http://www.viecuri.nl/
http://www.mijnviecuri.nl/

