Adviezen voor thuis na een liesbreukcorrectie
Naam ___________________________________
Datum ___________________________________
Als ouder/verzorgers van een kind dat een liesbreukcorrectie heeft ondergaan vraagt u
zich misschien af wat uw kind nu wel en niet mag, na het verlaten van het ziekenhuis.
Wij proberen op de meest voorkomende vragen van ouders/ verzorgers een antwoord
te geven.
Lichamelijke verzorging:

Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen of
even in bad. Echter geen zeep gebruiken in het
wondgebied

Voeding:

Uw kind mag weer normaal eten als hij dat wil.

Wondverzorging:

De pleister na het douchen verschonen. Tenzij er een
hechtpleister op zit, deze kan gewoon blijven zitten en
rolt er vanzelf vanaf.

Hechtingen:

De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven er dus niet
uitgehaald te worden.

Pijn:

De eerste 24 uur na de operatie mag het kind standaard
elke 6 uur paracetamol zetpillen/ tabletten geven,
volgens voorschrift in de bijsluiter, om de pijn te
bestrijden. Daarna eventueel alleen `s avonds en `s
ochtends. Pijn bij het spelen is een natuurlijke rem om
het rustiger aan te doen.

Afspraak urineren:

Het is belangrijk erop te letten dat het kind na de
operatie wel plast. Als hij eenmaal geplast heeft, is het
goed. Mocht hij voor ____uur niet hebben geplast,
neemt u dan even contact op met het onderstaande
telefoonnummer.

Controle afspraak:

U wordt met het kind op_______ om_______uur
verwacht op de wondpoli van de chirurgen op locatie
Amersfoort. Mocht u verhinderd zijn wilt u dat laten
weten via tel.nr 033 – 850 60 70?

Wat mag wel en niet:

Er mag niet gefietst worden en de loopauto’s moeten
ook even opgeruimd worden. Rust gedurende 2 weken
en kleine kinderen dan ook niet alleen buiten laten
spelen. Ze mogen wel naar buiten onder toezicht.

Mogelijke complicatie:

Iets nabloeden kan maar als het teveel wordt, b.v. de
pleister is flink doorweekt, dan moet u even contact

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

opnemen met de afdeling. Bij aanhoudende temperatuursverhoging boven de 38
graden Celsius is ook een reden om te bellen.
Mocht de wond gaan nabloeden of zij er andere problemen, bijvoorbeeld niet
(kunnen) plassen, dan kunt u contact opnemen met:

Van harte
beterschap
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