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1. Doelgroep 
 
Het betreft correcties van littekenweefsel, naevi verwijderen … en andere plastische ingrepen. 
 

2. Voorbereiding 

2.1. Voor de ingreep 
 
• De verpleegkundige stelt samen met jou een schriftelijk verpleegdossier op. 
• Documenten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen … die door de arts ingevuld moeten worden aan de 

verpleging overhandigen. 
Bij het ontslag krijg je deze ingevuld terug.  

• Wanneer je preoperatieve onderzoeken moest laten uitvoeren mag je deze aan de verpleegkundige 
overhandigen. 
Het betreft: 

o Een bloedonderzoek 
o Een hartonderzoek (ECG) 
o Radiografie van de longen 

Het is mogelijk dat de arts omwille van de voorgeschiedenis deze onderzoeken niet nodig of noodzakelijk acht. 
 

3. Verloop 

3.1. Naar de operatiezaal 
 
• De verpleegkundige zal je vragen om je operatieschortje aan te trekken. 

Ondergoed mag aanblijven tenzij het ondergoed de operatieplaats belemmert. 
• Ook juwelen, bril, contactlenzen, nagellak, piercings moeten verwijderd worden.  
• Het is mogelijk dat de behandelende arts de plaats van de ingreep komt aftekenen. 
• Je wordt met de rolstoel naar het operatiekwartier gebracht. 

Nadien mag je overschuiven op een operatietafel. 
 
 

3.2. Ontwaakzaal 
 
• Na de ingreep mag je meteen naar de kamer. 
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4. Nazorg 

4.1. Naar de kamer 
 
• Verbandcontrole. 
• Zo nodig vraagt de behandelende arts ijsapplicatie. 
 

4.2. Ontslag 
 
• Controle bloeddruk, pols, bloedverlies, pijn … 
• Er wordt een ontslagbrief voor de huisarts meegegeven, deze wordt ook elektronisch doorgestuurd. 
• Indien nodig krijg je pijnmedicatie mee naar huis voor de eerste 24 uur. 
• Bij het verlaten van het ziekenhuis moet je de verpleging op de hoogte brengen. 
• Betalen hoef je vandaag niet te doen, tenzij anders besproken met de behandelende arts. 
 

4.3. Verloop thuis 
 
• Relatieve rust gedurende minstens 24 uur. 
 
Bij problemen: 
 
• Contacteer je huisarts, je behandelende arts of het ziekenhuis. 
• Dagziekenhuis(receptie):  015 50 49 11. 
• Dienst spoedgevallen:  015 50 50 40.  
 
 
Wij wensen je een spoedig herstel. 
 
 
Het verpleegkundig team van Dagziekenhuis 1 


