Poliklinische ingrepen
Chirurgie

Beter voor elkaar
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Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij een poliklinische
ingreep.
Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie ander kan zijn
dan hier wordt beschreven.

Een poliklinische ingreep
Voor een medisch probleem bent u bij de arts geweest en die heeft een
poliklinische ingreep geadviseerd.
Om maar een voorbeeld te noemen: u hebt een kleine zwelling in de huid en
de arts heeft u voorgesteld die zwelling onder plaatselijke verdoving op een
poliklinische operatiekamer te laten verwijderen.
Hoe de ingreep precies bij u zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er
bij u gedaan moet worden. De arts zal u dit voor of tijdens de ingreep
vertellen. U kunt uiteraard ook vragen stellen.
De plaatselijke verdoving wordt gegeven met behulp van één of meerdere
verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving kan zo’n
30 tot 60 minuten aanhouden en na de ingreep kunt u dus al weer snel
naar huis.
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Noodzakelijke voorbereidingen
• Als u medicijnen of bloedverdunners gebruikt of ergens overgevoelig
voor bent (bijvoorbeeld pleisters, jodium etc.), is het belangrijk dit aan de
arts of verpleegkundige te melden.
• Het is van belang dat het gebied of lichaamsdeel, waar de ingreep moet
plaatsvinden, thuis goed gewassen wordt. NIET SCHEREN.
Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. Gebruik geen crème
of nivea of iets dergelijks om uw huid mee in te smeren.
• Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het
verstandig gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met
wijde mouwen of pijpen, die ruimte laten voor een verband.
• U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep, u kunt dus voor de ingreep
gewoon eten en drinken.
• Het is verstandig juwelen en sieraden, inclusief piercings, van te voren af
te doen en thuis te laten.
• Het is van belang dat u na het ondergaan van een ingreep door iemand
naar huis wordt begeleid.

Als u ziek of verhinderd bent
Wanneer u de gemaakte afspraak voor de poliklinische verrichting niet kunt
nakomen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren even telefonisch
doorgeven. Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de
gereserveerde tijd gebruik te laten maken.
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Na de ingreep
Een wond wordt na de ingreep meestal gehecht. De hechtingen worden na
de wondgenezing verwijderd. Het kan zijn, dat de arts u vraagt de
hechtingen door de huisarts te laten verwijderen of dit wordt tijdens een
poliklinische controle gedaan. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van
oplosbare hechtingen, die hoeven niet verwijderd te worden.
Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u
pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek
en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in
huis te hebben.
Afhankelijk van de ingreep kan het zijn dat het gebied rondom de plaats van
de ingreep een paar dagen droog moet blijven. De arts zal u een advies
daarover kunnen geven. Met enige improvisatie kunt u gerust douchen.
Soms wordt het bij de ingreep verkregen weefsel opgestuurd voor
pathologisch onderzoek. Na 7 tot 10 dagen is meestal de uitslag bekend en
kunt u die vernemen van de arts, wanneer u voor controle op de polikliniek
komt.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Gelukkig komen nabloedingen weinig
voor, evenals infecties. Ook complicaties die specifiek bij een bepaalde
ingreep kunnen voorkomen, treden gelukkig zelden op.
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Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het
beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.
Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact
op met het ziekenhuis.
Polikliniek Chirurgie
T 010 297 52 20

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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