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- Patiëntinformatie -

Geachte mevrouw, mijnheer,

Verzorging algemeen

Autorijden

Graag geven wij u enkele tips en raadgevingen
mee die bijdragen tot een spoedig herstel na
het verwijderen van de galblaas.

Het is raadzaam nog geen bad te nemen
gedurende de eerste 12 dagen. Een douche
nemen is wel toegestaan.

Indien u zich capabel voelt en manoevers
(vb. bruusk remmen) kan uitvoeren, mag u na
de ingreep opnieuw met de auto rijden.

Medicatie

Bewegingen

Complicaties

Paracetamol 1 gr.

Neem contact op met uw behandelend arts of
huisarts indien u last krijgt van:

Frequentie: max 4 X per dag (om de 6u)

Wij raden een relatieve rust aan. Het is
raadzaam de eerste 2 à 3 weken nog geen
zware zaken te tillen, waarvan het gewicht
hoger is dan 10 kg.

Wondverzorging

Eten en drinken

Op de dag van uw ontslag worden ‘Opsite
kleefpleisters’
aangebracht.
Dit
zijn
waterbestendige pleisters. Deze verbanden
hoeven niet dagelijks vervangen te worden.
Het is wel raadzaam de verbanden te
vervangen als ze bevuild of nat zijn. U hoeft bij
deze verbandwissel de wonde niet te
ontsmetten. Let er wel op dat de wonde rein
blijft.

U hoeft geen strikt vetarm dieet te volgen. Het
is wel raadzaam om grote hoeveelheden
vetten te vermijden. Heeft u klachten na
gebruik van bepaalde voedingsmiddelen, laat
deze dan weg en probeer het later nog eens.

Indicatie: bij pijn

Hechtingen
Na 10 à 12 dagen mogen de hechtingen
verwijderd worden door de huisarts.

TED kousen / Fraxiparine
Ter preventie van flebitis is het raadzaam uw
steunkousen (TED kousen) gedurende 10
dagen na de ingreep te dragen.
Bovendien schrijft de arts Fraxiparine® voor.
Deze inspuitingen dienen nog 10 dagen
gegeven te worden. U ontvangt bij het ontslag
een voorschrift van uw behandelend arts.

-

Koorts (> 38,5 °C)
Abnormale pijn
Roodheid wonde
Veel diarree

