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Chirurgie 
 

Leefregels na een EVAR – P-EVAR 
 

 
Leefregels na een EVAR of P-EVAR 
 
Let op 
Heeft u na ontslag lichamelijke klachten die te maken hebben met uw operatie? 
Neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Chirurgie. ’s Avonds of in 
het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp in Venlo. 
 
Pijn 
Zo nodig kunt u bij pijn maximaal 4 keer per dag (24 uur) 2 tabletten Paracetamol 
500 mg nemen. 
 
Beweging en lichamelijke inspanning 
Neem op tijd rust en luister naar uw lichaam. Langzaam merkt u dat u meer aankunt. 
 
Nazorg 

 Pas de eerste 6 weken na de ingreep op met tillen, hoesten en persen. Dit oefent 
kracht uit op de littekens. Na 6 weken zijn zowel de inwendige als uitwendige 
wonden in principe genezen.  

 U mag gewoon douchen. Omdat er oplosbare hechtingen in de lies zitten kunt u 
het beste de eerste 3 weken na thuiskomst niet baden. 

 
Autorijden en fietsen 
Het is verstandig om de eerste 2 weken na thuiskomst niet zelf auto te rijden en/of te 
fietsen. 
 
Roken 
Rookt u? Stop dan met roken. Vraag zo nodig hulp via uw huisarts of vaatchirurg.  
 
Werk en sport 
Overleg met uw behandelend arts wanneer u weer mag werken en sporten. 
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Poliklinische controle 
U krijgt de informatie over uw controle afspraak thuisgestuurd. Heeft u de afspraak 
na 3 dagen nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie.   
 
Vragen of problemen 
Heeft u nog vragen? Neem tijdens kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur) contact op met de polikliniek Chirurgie. 
 
Locatie Venlo           Locatie Venray 
Polikliniek Chirurgie  Polikliniek Chirurgie 
routenummer 75   routenummer 12 
 (077) 320 68 80    (0478) 52 24 08 
 
Direct na de ingreep, buiten kantoortijden of in het weekend kunt u voor dringende 
vragen contact opnemen met  de Spoedeisende Hulp in Venlo. 
 
Spoedeisende Hulp 
(077) 320 5810  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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