Patiënteninformatie

Nazorg na een liesbreukoperatie bij uw
kind
Richtlijnen voor thuis
De ingreep…………………………………………………………………………………………
Datum ingreep…………………………………………………………………………………
Operateur……………………………………………………………………………………………
Verpleegkundige………………………………………………………………………………
Na de ingreep
 U hoeft niet ongerust te zijn als uw kind de eerste 48
uur na de operatie een lichte temperatuursverhoging
heeft. Is de temperatuur hoger dan 38,5 °C of houdt de
verhoging langer aan dan 48 uur, neem dan contact
op met uw huisarts of met het ziekenhuis.
 Als er een witte pleister op de wond, dan mag u deze
na het douchen vervangen door een eigen (op maat
geknipte) pleister. Zit er een doorzichtige pleister op
dan deze zolang mogelijke laten zitten. De
doorzichtige pleister mag ook nat worden.
Leefregels
 Laat de pleister minimaal drie dagen zitten. Is de
pleister eerder erg vies, dan mag u hem vervangen,
maar liever niet omdat deze pleister op de
operatiekamer steriel is aangebracht.
 Douchen mag de derde dag na de operatie, maar de pleister moet blijven zitten.
 Zorg dat u de wond goed droog dept met een schone handdoek.
 Als er een doorzichtige pleister op de wond zit en deze zit nog goed, dan laten zitten.
 Gaat de pleister eraf, dan kunt u deze vervangen door een schone pleister.
 In bad gaan of zwemmen wordt de eerste twee weken afgeraden. Dit kan de wond
verweken en eventuele hechtingen te vroeg oplossen.
 Ondersteun de wond met uw handen als uw kind moet hoesten of niezen, omdat er dan
een verhoogde druk op de wond kan komen te staan
 Eventuele hechtingen worden tijdens de controle op de polikliniek verwijderd.
 Na twee of drie dagen mag uw kind weer naar buiten.
 Uw kind heeft ongeveer een week nodig om te herstellen
Controleafspraak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
U vindt de polikliniek Kinder Geneeskunde bij het Vrouw, moeder en kind centrum op niveau 1.
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Opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pijnmedicatie
…………………………………………………………………………………………maal daags………………………………………..tablet(ten)
…………………………………………………………………………………………maal daags………………………………………..tablet(ten)
…………………………………………………………………………………………maal daags………………………………………..tablet(ten)
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de behandelend
arts van uw kind.
Polikliniek Kindergeneeskunde
Spoedeisende Hulp (SEH)

043-387 53 00
043-387 67 00

Websites
 www.kinderwebsite.mumc.nl
 www.mumc.nl
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