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Leefregels Post Trombotisch syndroom

U bent opgenomen geweest op afdeling A1 Chirurgie/Urologie.
Hieronder staan enkele adviezen om uw herstel zo spoedig mogelijk
te laten verlopen.

Wondverzorging
Na de operatie heeft u een pleister op de wond. De pleister mag u de
volgende dag vervangen. Als de wond droog is, hoeft er geen pleister
meer op de wond.
Als de wond nog niet helemaal droog is, kunt u de wond als volgt
behandelen:
Met natte gaasjes maakt u de wond schoon, van binnen naar buiten.
Eventuele korstjes kunt u verwijderen met de gaasjes. De wond even
aan de lucht laten drogen en een nieuwe pleister over de wond
plakken.
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Hechtingen
Meestal gebruikt de chirurg hechtingen die vanzelf oplossen. Soms
zitten er nog hechtpleisters op de wond. Deze laten vanzelf los
(ongeveer na vier dagen). Als de hechtpleisters na vier dagen nog op
de wond zitten, mag u deze eventueel zelf verwijderen. Hechtingen
die niet oplossen, worden bij de controleafspraak verwijderd.

Douchen
Als de wond gesloten is, mag u weer douchen.

Complicaties die kunnen optreden
•
•
•
•
•

Overmatige roodheid rondom de wond
Overmatige zwelling bij de wond
Acuut gezwollen, gespannen, rood en pijnlijk been
Koorts (boven 38.5)
Nabloeding

Met aandacht. Dat voelt beter.
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• Het open gaan van de wond
• Aanhoudende pijn, die niet afdoende reageert op pijnmedicatie
Wanneer een of meerdere van bovenstaande klachten ontstaan,
neemt u dan buiten kantoortijden contact op met de Spoedeisende
Hulp, tel. (0512) 588 146. Op werkdagen kunt u contact opnemen
met de polikliniek chirurgie (0512) 588 809. Dit geldt tot de
volgende controleafspraak op de polikliniek.

Vervoer naar huis
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Als u met eigen auto naar het ziekenhuis komt, zorg er dan voor dat
u niet zelf hoeft terug te rijden. De ervaring heeft geleerd dat
deelname aan het verkeer na behandeling veelal een te zware
belasting is. Als u weer goed mobiel bent (armen/benen goed kunt
gebruiken) mag u weer autorijden. Wij raden u aan bij twijfel uw
verzekeraar om advies te vragen over verkeersdeelname.

Eerste nacht thuis
Als u op de dag van de operatie naar huis mag van uw arts, dan
raden wij u aan om de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis te
zijn. Bij eventuele complicaties is er dan direct hulp aanwezig.

Weer aan het werk
Wanneer u weer aan het werk kunt, is sterk afhankelijk van de soort
operatie die u heeft ondergaan en van het soort werk dat u doet. In
overleg met de behandelend arts worden hier vaak afspraken met u
over gemaakt.

Antistolling (bloedverdunners)
Orale anticoagulantia worden in principe niet gestaakt voor de
operatie. Ook LMWH’s, Ascal, rivaroxaban of andere NOAC’s wordt de

Met aandacht. Dat voelt beter.
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antistollingsmedicatie in principe niet gestaakt.

Tot slot
De informatie in deze folder is algemeen en bedoeld als aanvulling
op het gesprek met uw arts. Het kan dus zijn dat uw arts afwijkt van
bovenstaande richtlijnen en adviezen gezien uw persoonlijke situatie.
Bij thuiskomst is het noodzakelijk om te letten op eventuele
veranderingen, namelijk:
• Koorts (38,5 °C of hoger)
• Extreme pijntoename
• Bloedingen
• Ontsteking, zwelling en/of opengaan van de wond
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Als één van bovenstaande veranderingen optreedt, dan kunt u tot de
eerstvolgende afspraak op de polikliniek contact opnemen met:
Binnen kantoortijden met polikliniek
Chirurgie (tel. 0512 588 809)
Urologie (tel. 0512 588 811)
Buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp
(tel. 0512 588 145)

Met aandacht. Dat voelt beter.

