ORTHOPEDIE

Beste ouders, uw kind

werd vandaag op orthopedie geopereerd.
U vindt hier informatie over de terugkeer naar huis.

Terug naar huis van uw kind
Adviezen

- 3 tot 4 dagen rust.
- Beperkt aantal bezoeken.
- Kalme activiteiten.
- Terug naar school na …. dagen.
- Geen sport noch zwemmen
gedurende …

Wat kan gebeuren
- Enkele dagen last of pijn aan
de geopereerde zone.
- Twee dagen koorts mogelijk
(38° tot 38.5°).

Contacteer ons bij
- Onbeheersbare pijn ondanks de
voorgeschreven pijnstillers.
- Abnormale zwelling en/of roodheid of
abnormale verkleuring van de vingers of
de tenen.
- Gevoelsverlies.
- Bloeding.
- Koorts die meer dan … dagen aanhoudt
of > 38.5°.

Verzorging
- Houd het geopereerde ledemaat (arm,
hand of been) zoveel mogelijk omhoog.
- Maak het verband/de gips niet nat
(douche noch bad).
- Krab niet met een object onder het gips
(risico op verwonding).
- Toelating om op het been te steunen
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Pijn
Het is noodzakelijk uw kind gedurende … dagen na de ingreep pijnstillers te
geven zonder te wachten tot het pijn heeft.
Geef afwisselend volgende medicijnen en in functie
van het gewicht van uw kind:
Vandaag

Morgen en de volgende dagen

PARACETAMOL

PARACETAMOL
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IBUPROFEN
3x/dag tijdens de maaltijd
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Hoe ons
contacteren?

Afspraak na
de operatie

Wij staan te uwer beschikking

Uw chirurg is

Pediatrische One Day
T. 02/535.48.61 van 10u tot 18u

Dr

Pediatrische Orthopedie
T. 02/535.45.21 van 8u. tot 16u.

Een controlebezoek is belangrijk
om na te gaan of uw kind
goed herstelt.

Pediatrische spoeddienst
T. 02/535.43.60 gelijk wanneer
Wij bellen u de dag na de operatie
om naar de toestand van
uw kind te informeren.

Afspraak op
om		

u

Verwittig de raadpleging orthopedie
als u verhinderd bent.
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