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Na een bypassoperatie of PVI

Na uw verblijf op de Intensive Care, gaat u weer naar een gewone
verpleegafdeling. Meestal kan dit al de dag na de operatie.
U kunt naar een gewone verpleegafdeling als u:
 Weer goed wakker bent op de intensive care
 U niet meer beademd hoeft te worden
 Uw situatie stabiel is.
In de dagen na de operatie begint het herstel. U kunt meestal snel weer zelfstandig zijn. Als
het nodig is krijgt u uiteraard ondersteuning van verpleegkundig personeel en fysiotherapeut.

Wat kunt u verwachten in de dagen na de operatie?
De dag van de operatie
U verblijft op de Intensive Care.

De eerste dag na de operatie










U komt terug op de verpleegafdeling. U heeft nog een infuus in uw onderarm en een
urinekatheter.
Zo nodig krijgt u nog extra zuurstof via een slangetje dat onder uw neus hangt.
U mag eten en drinken wat u lekker vindt. De eetlust is meestal nog niet zoals u gewend
bent.
De verpleegkundige registreert precies wat en hoeveel u drinkt.
Tevens komt al een aantal keren uit bed en gaat in de stoel zitten.
U begint met de fysiotherapie voor uw longen.
De verpleegkundige komt regelmatig uw bloeddruk controleren.
Meestal krijgt u andere medicijnen dan u voor de operatie gewend was.
Als er voor een omleiding een ader uit uw been is weggehaald is, krijgt u elke dag in de
ochtend een kous aan. Deze moet u overdag aanhouden. In de avond verwijdert trekt de
verpleegkundige deze weer .

De tweede dag na de operatie








U loopt met ondersteuning van de verpleegkundige naar de badkamer.
De verpleegkundige verwijdert de urinekatheter.
De fysiotherapeut helpt u met de longoefeningen en met weer in beweging komen.
De zaalarts komt in de ochtend bij u langs, beantwoordt uw vragen en onderzoekt u. Zo
nodig past hij uw medicatie aan.
Een laborant neemt bloed af ter controle.
We maken een hartfilmpje.
We maken een röntgenfoto van de longen.

De derde dag na de operatie



U loopt zelfstandig op de gang. Uiteraard krijgt u hulp als u dit nodig heeft.
De verpleegkundige verwijdert het infuus uit de onderarm.

Naar huis of eigen ziekenhuis




Wanneer operatie en herstel goed gaan, nemen we contact op met het ziekenhuis van
uw eigen cardioloog. U gaat daar verder herstellen. Zodra er plaats is in het ziekenhuis,
wordt u met de ambulance daarheen gebracht.
Als uw cardioloog in OLVG werkt, blijft u bij ons op de afdeling totdat u naar huis kunt.
Dit is meestal 5-6 dagen na de operatie.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online



www.olvg.nl/hartcentrum
www.hartstichting.nl

Contact
verpleegafdeling C4, Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost
T
020 599 24 04 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden
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