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Nazorg na een chirurgische behandeling 

 
U heeft vandaag op de SpoedEisende Hulp 
(SEH) een kleine chirurgische behandeling 
ondergaan.  We geven u in deze folder meer 
informatie over de nazorg. 
 
De volgende punten zijn belangrijk: 

□ De verdoving werkt ongeveer 2 uur.  
□ Houd de wond 2 dagen droog. Bij het 

doorlekken van het verband mag u deze 
vervangen. 

□ Na 2 dagen mag de wond nat worden. U 
mag wel douchen, maar niet in bad/de 
wond weken. 

□ Er is gebruik gemaakt van chirurgische 
huidlijm. Houd de wond 1 uur droog. De 
huidlijm vormt vanzelf een korstje. De 
eerste week geen zalf opsmeren. 

□ Er is gebruik gemaakt van hechtpleisters. 
Deze kunt u laten zitten tot ze vanzelf 
loslaten. 

□ U houdt de wond schoon zolang de 
hechtingen nog niet verwijderd zijn.  

□ De hechtingen kunt u  laten verwijderen 
bij uw huisarts over …… dagen. 

□ U krijgt een controleafspraak op de 
polikliniek chirurgie (zie uw 
afsprakenkaart.). 

□ Draag uw arm of hand in een mitella de 
eerste ........dagen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaties  
Als u één of meerdere van onderstaande 
complicaties krijgt, bel dan met de 
SpoedEisende Hulp (zie nummer hieronder).  
Dit geldt bij:  
• Toename van pijn 
• Roodheid 
• Zwelling 
• Warmte 
• Pusvorming 
• Koorts 
 
Pijnstilling 

Als u pijnstilling nodig heeft,  mag u 4 keer per 
dag 2 paracetamol (à 500 mg) innemen (dus 
maximaal 8 per dag.) 
Let op! Voor kinderen gelden andere 
doseringen. Zie daarvoor de bijsluiter. 
 
Wij wensen u een voorspoedig herstel.  
 
Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer: (0182) 50 50 50. 
 
Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Neem dan contact op met het 
algemene nummer van het ziekenhuis en 
vraag naar de SpoedEisende Hulp:  
(0182) 50 53 27.  
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