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Het doel van deze instructiefolder is u te informeren over de nazorg van uw ingreep. 

Ingreep 

� Verwijderen van mammatumor na röntgenlokalisatie 

� Verwijderen van mammatumor 

Instructie nazorg 

Medicatie 

Bij pijn gebruikt u : 

� 4 x per dag 1000mg (2 tabletten) paracetamol per 24uur 

� 1 x dgs 15mg Meloxicam om _______ uur 

� Anders nl: _______________________ 

 

Zo nodig gebruikt u hierbij: 

� 3 x daags 50 mg Tramal 

� Anders nl: _______________________ 

Wondverzorging 

De pleister kan u na drie dagen verwijderen. U krijgt een recept mee voor nieuwe 

pleisters. 

Douchen/baden 

Douchen met de pleister is toegestaan. 

Werkhervatting 

Afhankelijk van de werkzaamheden kan u de dag na de ingreep voor zover van 

toepassing uw werkzaamheden weer hervatten 

Verwachting 

Na de ingreep ontstaat vaak een kleine verkleuring van de huid rond het litteken. Dit 

komt omdat de ontstane holte met (weinig) bloed wordt opgevuld. Dit is normaal en 

verdwijnt vanzelf weer. Wanneer u komt voor het verwijderen van de hechtingen 

krijgt u ook de uitslag van het onderzoek. Dit kan zeven tot veertien dagen duren. 

Tot slot 

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of wanneer er problemen 

zijn dan kunt u contact opnemen met Chirurgie of de eerste 24 uur na de ingreep met 

de afdeling Dagverpleging. Buiten kantooruren kunt u, bij klachten die verband 

houden met uw behandeling, contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp 

(SEH). Het telefoonnummer vindt u op de achterkant van deze folder. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Afspraak nacontrole 

 

U wordt verwacht bij meldpunt Oost 11 

 

op ________ om _______ uur 

Behandelend specialist: 

� drs. v/d Akker 

� dr. Hoofwijk 

� drs. Hulsewé 

� drs. L’Ortije 

� drs. A.M. Pijnenburg 

� drs. Sikkink 

� drs. J.H.M.B. Stoot 

� dr. Vissers 

� ______________ 

 

Chirurgie 

Meldpunt Oost 11 

Afsprakennummer 088 - 459 7775 

Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur 

Informatienummer 088 - 459 7774 

Werkdagen: 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur 

 

Dagverpleging 

Meldpunt Oost 31 

Telefoon 088 – 459 3800 

Op werkdagen van 7.30 – 20.00 uur 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


