
   
 

Herstel na <operatie>  

 

WAT TE DOEN BIJ PIJN? 

Na de behandeling kan het wondgebied pijnlijk zijn. 

Daarvoor mag u pijnstillers gebruiken. U krijgt hiervoor 

een recept mee naar huis, zodat u de medicijnen bij uw 

eigen apotheek kunt ophalen.  

 

Dag Medicatie Voorschrift 
OK dag Diclofenac 75 mg 1 tab. om 22.00u. 

 Omeprazol 20 mg 1 tab. om 22.00u. 
   
1 t/m 3 Diclofenac 75 mg 1 tab. om 9.00u. 
 Omeprazol 20 mg 1 tab. om 9.00u. 
 Diclofenac 75 mg 1 tab. om 22.00u. 

 

Indien uw pijnklachten langer aanhouden dan 

bovenstaand schema, mag u de voorgeschreven 

Diclofenac en Omeprazol continueren. 



   
 

Bij hevige pijnklachten mag u tot maximaal 3x daags 2 

tabletten Paracetamol extra innemen. Om 

maagklachten te voorkomen, neemt u de Diclofenac 

tijdens of na de maaltijd in.   

 

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 

U moet er rekening mee houden, dat u bij thuiskomst 

nog niet alles zonder meer kunt gaan doen. Enkele 

richtlijnen: 

• Zwaar huishoudelijk werk en sporten 

Na ongeveer de eerste week mag u zwaar 

huishoudelijk of lichamelijk werk doen; o.a. bukken, 

sjouwen, tillen, stofzuigen, dweilen, kinderen optillen 

en boodschappen. Sporten mag na ca. 3-4 weken. 

• Nuttigen van voeding  

U bent beperkt in het openen van de mond, u dient 

uw voedingspatroon hierop aan te passen 

gedurende 1 week. 



   
 

• Zwemmen, sauna en badderen 

U mag 6 weken niet in bad, zwemmen en naar de 

sauna.  

• Zonbescherming 

Zorg ervoor u gedurende 6 maanden UV-protectie 

gebruikt op de littekens. In onze kliniek is de 

Heliocare SPF 50 verkrijgbaar.  

 

WONDGENEZING 

Als u naar huis gaat, is de wond dicht, maar nog wel 

kwetsbaar. Hieronder vindt u toelichtingen en enkele 

tips die u in acht dient te nemen te voor een optimale 

wondgenezing: 

• Symptomen van de wond  

De wondjes kunnen de avond van de ingreep wat 

nalekken, dit is roze/rood vocht. Het gevoel van de 

huid over de wangen en kaaklijn is verminderd na de 

ingreep. Het herstel van het gevoel kan 4 tot 6 

maanden vergen. 



   
 

• Douchen  

Douchen mag vanaf de 3e dag én pas nadat het 

verband verwijderd is, waarbij u uw haren enkel met 

water uitspoelt. Bent u zich ervan bewust dat 

wanneer u de eerste keer na de operatie gaat 

douchen, de warmte kan zorgen voor 

duizeligheidklachten wat soms kan leiden tot onwel 

worden. 

• Haarverzorging 

U moet eraan denken dat u voorzichtig uw haren 

kamt. Daarnaast mag u na ca. 6 weken uw haren 

verven. 

• Wat te doen bij zwelling? 

Er kan wat zwelling en/of verkleuring ontstaan, 

soms pas na enkele dagen, dit is normaal. U mag 

het behandelde gebied niet koelen.  

• Littekenverzorging 

3 weken na de operatie mag u starten met het 

masseren van de littekens (let op de littekens moeten 

volledig gesloten zijn). U dient deze massage 

dagelijks gedurende 10 minuten uit te voeren (evt. 2 x 



   
 

5 minuten, bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s avonds). In 

het begin kan het nog wat pijnlijk en gevoelig zijn. U 

dient dit te continueren totdat het litteken soepel is en 

de zwelling is verdwenen. Voor eventuele nazorg van 

de littekens kunt u na 3 weken gebruik maken van 

een hydraterende crème of litteken crème. 

• Stoppen met roken, alcohol en drugs. Dat is 

positief voor het genezingsproces! 

U dient 2 weken voor tot en met 2 weken ná de 

operatie te stoppen met roken en drugsgebruik 

(hieronder valt ook cannabis). U dient 3 dagen voor tot 

en met 3 dagen ná de operatie geen alcohol te 

nuttigen. 

 

CONTROLE – AFSPRAKEN 
De volgende dag komt u op controle voor het 
verwijderen van het verband en worden uw haren 
gewassen. Vervolgens wordt er een nieuw drukverband 
aangebracht dit mag u na 2 dagen zelf verwijderen. 
 

1e controle →na 1 dag verband eraf halen en 



   
 

drukmasker aanmeten 

2e controle →na 1 week hechtingen verwijderen 

3e controle →na 6 maanden 

 

NOOD?  

Als u een acute noodsituatie heeft na de behandeling, 

dan volgt u onderstaande instructies.  

 

Wat is een acute noodsituatie? 

• Bloedverlies in combinatie met enkelzijdige 

zwelling. 

• Pijnscore vanaf een 8 of hoger op een schaal van 

0-10. 

• Benauwdheid in toenemende mate 

• Roodheid/ warmte operatiegebied in combinatie met 

koorts. 

• Lichaamstemperatuur verhoging van 39°C of 

meer. 



   
 

• Toenemende zwelling in het operatiegebied (vooral 

enkelzijdig) in één uur tijd. 

 

Welk noodnummer bellen? 

 

Tijdens kantooruren 

• Ma t/m do 08.00 – 18.00 uur 

• Vrijdag 08.00 – 17.30 uur 

Bel 040-295 42 43 

 

Buiten kantooruren 

• Buiten openingstijden: ma t/m do 18.00 – 08.00 uur 

en vrijdag 17.30 – 8.00 uur. 

• Tijdens het weekend en feestdagen 

Bel 026-372 32 43 

 

Wat moet ik aan de telefoniste doorgeven? 

• Welke ingreep u hebt ondergaan, 



   
 

• Wat de noodsituatie is, 

• Uw naam en telefoonnummer, 

• Uw behandelend arts (zie Artsen & specialisten) 

• Uw BSN-nummer, 

• De naam van uw (dienstdoende) apotheek en 

diens e-mailadres 

 

 

 

https://www.kliniekveldhoven.nl/over-ons/medewerkers/

