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Beter voor elkaar

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. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Poliklinisch verwijderen van 
osteosynthese materiaal
Dagbehandeling/ Chirurgie
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Inleiding
Na een botbreuk of ander letsel zijn bij u platen, schroeven of draden 
ingebracht. Dit wordt ook wel osteosynthesemateriaal genoemd.
De materialen geven uw been, enkel, voet, arm of hand stevigheid in de 
periode dat het bot moet genezen. Vaak kunnen deze materialen in het 
lichaam blijven zitten. Soms veroorzaakt dit materiaal echter irritatie, pijn of 
u kunt hierdoor minder goed bewegen. Ook kan het de verdere genezing na 
een infectie tegenwerken. In overleg met u en met uw arts is besloten (een 
deel van) het materiaal te verwijderen.

Wat kunt u verwachten
U krijgt een oproep voor een dag opname. Vooraf wordt u gebeld door onze 
apotheek voor het doornemen van uw actuele medicatieoverzicht.
Op de dag zelf hoeft u niet nuchter te komen. U meldt zich bij route 50 voor 
een opname.
Daarna gaat u naar de afdeling voor opname.
Na de intake op de afdeling krijgt u als dit nodig is een infuus met 
antibiotica. Voor de behandeling wordt u naar de polikliniek chirurgie 
gebracht en wordt het materiaal onder plaatselijke verdoving verwijderd. 
Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van röntgenapparatuur. De wond wordt 
gehecht.
Na het verwijderen van het infuus en als u zich goed voelt mag u naar huis. 
Indien dit niet het geval is gaat u terug naar de afdeling.
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Wat neemt u mee?
• Actuele medicatie lijst;
• Verzekeringspas en legitimatie bewijs;
• Kleding die makkelijk zit.

Na de behandeling:
• Mag u niet zelf autorijden.
• Als u pijn heeft, mag u twee tabletten paracetamol van 500 mg. 

innemen. Dit kunt u maximaal vier keer per dag herhalen.
• 48 uur na de behandeling mogen de hechtingen nat worden en kunt u 

dus douchen.
• U mag niet in bad, niet zwemmen of naar de sauna totdat de wond 

genezen is en de hechtingen verwijderd/opgelost zijn.
• U mag uw arm/hand/been bewegen als uw arts dit met u besproken 

heeft.

Bel met het ziekenhuis als u:
• koorts, hoger dan 38.5 graden heeft;
• extreme pijn heeft;
• een nabloeding heeft;
• ziet dat de wond rood en of opgezwollen is.

Tussen 08.15 en 16.15 uur belt u met de polikliniek chirurgie:
 T 010 – 297 5220

Buiten deze tijden om belt u naar de Spoed Eisende Hulp:
T 010 – 297 5300
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