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VOOR DE INGREEP
Op de preoperatieve consultatie kreeg je een voorschriftje met een ontsmettende
zeep Hibiscrub voorgeschreven. De 2 dagen voor de ingreep dien je je telkens te
wassen met deze zeep, als mogelijk ook de ochtend van de ingreep.
Tijdens een algemene verdoving wordt via een toestelletje dat op je vinger geplaatst
wordt het zuurstof gehalte in je bloed gemeten. Indien je gelakte of gel nagels hebt,
dien je minstens 1 vinger vrij te maken om goede geleiding voor het toestel mogelijk te
maken.
Je hoeft geen elastische buikband op voorhand aan te kopen, deze zijn voorzien in het
ziekenhuis.
Je dient je nuchter aan te melden bij opname. Het opname-uur werd je meegedeeld
op de preoperatieve consultatie.
Gelieve geen juwelen aan te doen bij opname (inclusief piercings) De schaamstreek
mag geschoren worden.
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TIJDENS DE INGREEP
De verpleegkundige van de afdeling zal je voorbereiden voor de ingreep.
Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr. Casaer nog een preoperatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog
stellen.
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Als je wakker wordt zal er reeds een elastische buikband zijn aangebracht. Ook zijn er
pneumatische botjes rond de benen. Deze blazen af en toe op om de bloeddoorstroming in de benen te stimuleren. Dit helpt flebitis te voorkomen. Een
blaassonde werd ook tijdens de ingreep geplaatst.

privé: De Huidkliniek

Het bed is in een gevouwen positie gezet om de spanning op je buik te verminderen.
In geen geval mag het bed de eerste 24u in horizontale positie worden gebracht.
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Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel
bent.
De opname duurt in principe 2 tot 3 nachten. De eerst dag na de ingreep zal je eerst
op de rand van het bed mogen plaatsnemen. Als dit goed gaat, mag je even opzitten in
de zetel. Als dit alles goed gaat zal de blaassonde verwijderd worden. Progressief zal je
verder gemobiliseerd worden zodat je ofwel de 2e ofwel de 3e dag na de ingreep het
ziekenhuis mag verlaten. Alle redonbuisjes zullen zijn verwijderd bij ontslag.
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NA DE INGREEP
Je buikband dien je 3-4 weken dag en nacht te dragen. Vanaf dan mag je die
geleidelijk verminderen. Langer dan 6 weken is niet nodig. Buikspier oefeningen mag
je voorzichtig terug hernemen vanaf 6 weken na de ingreep.
Op de wonden is huidlijm aangebracht zodat je vlot kan douchen. De wonden blijven
zo gedurende enkele weken beschermd. Deze lijm wordt op de controle raadpleging
verwijderd. Douchen mag, maar geen bad of zwembad zolang de wonde niet helemaal
geheeld is (geen korstjes meer). Na het douchen mag je het naveltje ontsmetten met
isobetadine.
Je dient gedurende 10 dagen spuitjes te krijgen tegen trombose in de benen. Hiervoor
kreeg je een voorschriftje op de preoperatieve raadpleging.
Doe het rustig aan. Geen zware voorwerpen (of kinderen) tillen gedurende 6 weken.
De buik komt initieel nog gezwollen voor. Dit zal geleidelijk verminderen.
Een eerste controle raadpleging wordt voorzien 1 week na de ingreep.
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