RICHTLIJNEN BIJ OPERATIE VOOR
VARICES

RICHTLIJNEN POST-OP
Dr. De Bock

WAT?
De operatieve oplossing voor spataders is het
verwijderen (strippen) van de volledige aders.
RICHTLIJNEN PRE-OP

VARICES

ALGEMENE CHIRURGIE
Dr. L. De Bock
Dr. J. Tiek
SECRETARIAAT
Tel. 055/23 35 95
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Ann Bauters
Tel. 055/23 33 36

Voor de operatie moet de patiënt nuchter zijn.
Dit wil zeggen niet meer eten, drinken of
roken na middernacht.

Een elastisch verband zit om uw been
gespannen,
dit
om
eventuele
bloeduitstortingen tot een minimum te
beperken. Aan het niet geopereerde been
draagt u een steunkous die de dag na de
operatie mag verwijderd worden.
De avond van de ingreep mag u een licht
verteerbare maaltijd nemen. Het is de
bedoeling om zo snel mogelijk terug in
beweging te komen: regelmatig rondwandelen
en tussendoor wat rusten met het been in
hoogstand.
Tijdens een volgend consult (na 5 dagen) zal
het elastisch verband verwijderd worden en
dient u aan dit been een steunkous te dragen
gedurende een periode van 4 à 6 weken.
Dr. Tiek
Een elastisch verband zit om uw been
gespannen,
dit
om
eventuele
bloeduitstortingen tot een minimum te
beperken. De dag van de ingreep zal dr. Tiek
langskomen om het elastisch verband te
verwijderen en uw steunkous aan te doen. Aan
het niet geopereerde been draagt u een
steunkous die de dag na de operatie mag
verwijderd worden.
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De avond van de ingreep mag u een licht
verteerbare maaltijd nemen. Het is de
bedoeling om zo snel mogelijk terug in
beweging te komen: regelmatig rondwandelen
en tussendoor wat rusten met het been in
hoogstand.

ALARMTEKENEN
U ontvangt een afspraak om na 5 dagen op
consultatie te gaan.
Dr. De Bock en dr. Tiek
De draadjes worden
volgende consultatie.
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Na de operatie zijn er een aantal blauwe
vlekken
op
het
been.
Dit
zijn
bloeduitstortingen
en
zullen
spontaan
verdwijnen na een paar weken.
De eerste 12 dagen geen douche/bad nemen.
Wanneer de wondjes goed genezen zijn mag
men gebruik maken van douche/bad.
Pijnstillers dienen alleen genomen bij last.
Hiervoor wordt best medicatie genomen zoals
vb. paracetamol. Aspirines worden best
gemeden daar die ook bloed verdunnend
werken.






Nabloeden
Hevige pijn kan wijzen op
doorbloedings- stoornissen
Gevoelloosheid ter hoogte van de
enkel
Koorts

CONTACTGEGEVENS BIJ PROBLEMEN
Secretariaat Chirurgie
Tel. 055/23 35 95

AFSPRAAK

Datum:

……………………………………

Uur:

……………………………………

Afdeling:

……………………………………

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek.
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen
met de dienst Algemene Chirurgie op
055/23 33 36.

