
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie West  
 

Poliklinische ingreep 

OK-Behandelkamers 
 
 

Een poliklinische ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na 

afloop kunt u weer naar huis. De arts bespreekt voor de ingreep met u 

hoe de ingreep wordt uitgevoerd. U kunt gerust vragen stellen. 

 

Voor de ingreep we maken we het te behandelen gebied schoon met een ontsmettend 

middel. Als het nodig is, krijgt u een of meer verdovingsprikken rond het te behandelen 

gebied. Deze verdoving werkt ongeveer 1 à 2 uur. Na de ingreep wordt de wond meestal 

gehecht en verbonden. 

 

Voorbereiding 

Hygiëne 
Het is van belang dat het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden thuis 

goed wordt gewassen. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. 

 

Makkelijke kleding 
Omdat na een ingreep vaak een verband wordt aangelegd, is het verstandig makkelijke 

kleding te dragen, bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen die ruimte laten voor een 

verband. Bij een ingreep aan de arm of hand mag u aan die arm geen sieraden dragen. 

 

Begeleiding 
Afhankelijk van het soort behandeling heeft u begeleiding nodig. Ook bijvoorbeeld wanneer u 

na de ingreep niet zelfstandig naar huis kunt rijden. 

 

Medicijnen 

 Heeft u ooit allergische reacties gehad op bijvoorbeeld verdovingsmiddelen of pleisters? 

Geeft dit dan van te voren aan ons door.  

 Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners gebruikt zoals acenocoumarol of 

acetylsalicylzuur, geef dit dat ruim van tevoren aan ons door. In overleg met de arts en de 

trombosedienst moet u soms stoppen met uw medicijnen. Stop nooit op eigen initiatief! 

 Meld het ook als een pacemaker, een kunsthartklep of bijvoorbeeld een heupprothese 

heeft en of u antibiotica moet krijgen vooraf aan een ingreep (endocarditisprofylaxe)? 
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Na de ingreep 

Wond 
Na de ingreep verbinden wij meestal de wond met een verband. Dit verband mag u na 24 

uur verwijderen of vervangen, tenzij anders is verteld. U mag dan ook weer douchen. 

 
Pijn 
Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige napijn. Als pijnstiller kunt u 

paracetamol gebruiken, maximaal 6 tabletten per dag. 

 

Controle en uitslag 
Als het nodig is, volgt er een controle op de polikliniek. Hier wordt de wond geïnspecteerd en 

eventuele hechtingen verwijderd.  

Als er een stukje weefsel is opgestuurd voor onderzoek, dan krijgt u hiervan de uitslag. 

 

Complicaties 
Ook bij kleine ingrepen kunnen complicaties optreden. Gelukkig komen nabloedingen en 

infecties weinig voor. Bij complicaties kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek 

waar u onder behandeling bent, en buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp.  

 

Houd er rekening mee dat u op de afdeling soms moet wachten voordat u wordt geholpen. 

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Door onvoorziene omstandigheden is dit 

helaas niet altijd mogelijk. 

 

 

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 
 

 

Contact  
OK-Behandelkamer, locatie West 

T 020 510 86 56 (ma t/m do 8.00 – 16.30 uur, vrij 8.00 – 16.00 uur) 

Route  22 A 

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag) 

 

 

Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?  

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak. 
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