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 Een beschuitje of boterham krijgt u meestal 
s’avonds tijdens de avondronde van de verpleging 
(tussen 19.30 en 20.30 uur) En dit indien u niet 
misselijk bent . Als u wel misselijk bent, zegt u dit 
dan tegen de verpleegkundige. Zij kan u hiertegen 
medicijnen geven.
Nuttig zeker geen vruchtendrank of fruit
De verpleegkundige zal u regelmatig vragen hoe De verpleegkundige zal u regelmatig vragen hoe 
het met de pijn is. Heeft u pijn, waarschuw dan de
verpleegkundige!

Ontslag
De verpleegkundige bespreekt in overleg met de De verpleegkundige bespreekt in overleg met de 
zaalarts wanneer u met ontslag gaat. Als de wond 
er netjes uitziet, u geen koorts heeft, de 
fysiotherapeut akkoord gaat en er eventueel hulp 
geregeld is, mag u met ontslag.
U krijgt adviezen mee voor thuis, recepten voor 
medicijnen en een afspraak voor de polikliniek. 
De zaalarts schrijft een ontslagbrief voor uw De zaalarts schrijft een ontslagbrief voor uw 
huisarts.Het tijdstip van ontslag is meestal tussen 
10.00 / 11.00 uur.

Weer thuis
Neemt u contact op met de poli orthopedie (binnen 
kantooruren) of met de afdeling orthopedie (buiten 
kantooruren) als:
- De wond rood of dik wordt of gaat lekken- De wond rood of dik wordt of gaat lekken
- U koorts krijgt
- U plotseling meer pijn krijgt
Poli orthopedie:(043)3875670
Afdeling orthopedie:(043)3874430 of (043)3876430

De dag van operatie
Voor de operatie
U wordt op tijd gewekt zodat u zich kunt douchen. U wordt op tijd gewekt zodat u zich kunt douchen. 
U mag geen sieraden, make-up,lenzen en nagellak 
dragen. Ook een eventuele gebitsprothese moet u 
uit doen. U krijgt een operatiejasje aan . U krijgt als 
de anaesthesioloog dat heeft voorgeschreven, een 
tabletje als voorbereiding op de verdoving/narcose. 
Na inname van dit tabletje mag u het bed niet meer 
uit. U wordt met uw bed naar de wachtruimte van uit. U wordt met uw bed naar de wachtruimte van 
de operatie-afdeling gebracht.

Na de operatie
Als de operatie is beëindigd gaat u naar de 
uitslaapkamer(recovery). Als u goed wakker bent,
uw pols en bloeddruk goed zijn en de pijn onder 
controle is, mag u terug naar de afdeling.
U heeft een infuus dat u behoudt tot u weer goed 
kunt eten en drinken en u geen medicijnen meer 
krijgt via het infuus. Bij grotere operaties behoudt u 
het infuus tot u bloedgehalte (Hb) bekend is.
Het kan zijn dat u 1 of meer drains heeft (een drain Het kan zijn dat u 1 of meer drains heeft (een drain 
is een slangetje in de wond om het wondvocht te 
laten aflopen). Deze drains worden in principe na 
24 uur verwijderd. De verpleegkundige
controleert regelmatig uw infuus, uw drains en uw 
wondverband. Ook uw pols en bloeddruk wordt 
regelmatig gecontroleerd.
Als u niet misselijk bent, mag u voorzichtig beginAls u niet misselijk bent, mag u voorzichtig begin-
nen met drinken. Eerst wat water, daarna thee. 


