Vervul zelf een actieve rol in uw herstel
na uw operatie.
In deze brochure vindt u een overzicht met tips om COVID-19 te voorkomen, en tien eenvoudig te
volgen stappen om ervoor te zorgen dat u gerustgesteld en goed voorbereid bent voor uw operatie.

Uw gezondheid is belangrijk
Het is normaal dat u zich gespannen voelt voor een operatie.
Met de extra stress die COVID-19 met zich meebrengt, hebt
u misschien nog meer zorgen over uw ingreep. Uw gezondheid
en welzijn kunnen echter niet eeuwig op de lange baan worden
geschoven.1-2
Zorgverleners zijn zich hiervan bewust en hebben processen
geïmplementeerd om operaties veilig te kunnen uitvoeren
tijdens COVID-19.3
Ook zijn er enkele aanvullende stappen die u als patiënt kunt nemen
om uzelf te beschermen terwijl u zich in deze tijd voorbereidt op
een operatie.

COVID-19-overwegingen
Gedurende de pandemie hebt u van overheidswege richtlijnen
gekregen over hoe u kunt helpen om uzelf en anderen veilig
te houden.
Die richtlijnen blijven belangrijk nu de operatieprogramma’s
opnieuw worden opgestart. Hieronder vindt u enkele
tips voor infectiepreventie zoals aanbevolen door het
Amerikaanse CDC4. Het is echter belangrijk om de specifieke
richtlijnen die binnen uw land of regio gelden op te volgen.

•	Hoest en nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant
van uw elleboog
•	Reinig uw handen vaak met zeep en water of met een handgel
op alcoholbasis met ten minste 60% alcohol
•	Vermijd het aanraken van uw gezicht met ongewassen handen
•	Maak vaak aangeraakte oppervlakken in uw huis
regelmatig schoon
•	Vermijd nauw contact met mensen die mogelijk ziek kunnen
zijn (zelfs binnen uw eigen bubble)
•	Handhaaf een fysieke afstand van ongeveer 2 meter tussen uzelf
en anderen in het openbaar
•	Bedek uw mond en neus met een mondneusmasker wanneer
u zich in openbare ruimten bevindt (bijv. in de supermarkt voor
de noodzakelijke boodschappen)
•	Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener als u zich ziek
voelt of aan COVID-19 gerelateerde symptomen heeft

Stappen voorafgaand aan uw operatie
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Stel vragen

Wees niet bang om vragen te stellen over COVID-19 of over uw operatie. Het is belangrijk dat
u contact opneemt met uw zorgverleners om meer inzicht te krijgen in de plannen voor uw
behandeling en herstel, inclusief eventuele aan de pandemie gerelateerde overwegingen die
worden meegenomen om uw veiligheid en de veiligheid van de mensen die voor u zorgen te
waarborgen.2,3
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vragen die u zou kunnen stellen:2,3
•	Wat voor beleid en protocollen gelden er binnen uw organisatie met betrekking
tot COVID-19?
• Wat is het testbeleid voor patiënten en personeel?
• Wat gebeurt er als ik positief getest word?
• Mag ik familie/bezoekers meebrengen/ontvangen?
• Wat gebeurt er als ik een complicatie krijg?
• Hoe zullen de nazorg en vervolgafspraken worden geregeld?
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Deel uw medische
geschiedenis

Voorafgaand aan uw operatie, zullen uw behandelaars u naar uw medische geschiedenis vragen.
Door nieuwe veiligheidsmaatregelen kan het zijn dat uw preoperatieve informatie via de telefoon
of via een videogesprek wordt opgevraagd. Deze informatie helpt het operatieteam om de zorg
af te stemmen voor een veilige operatie en een goed herstel.5-9
Breng uw behandelaars op de hoogte als u:
•	symptomen van een respiratoire ziekte hebt (hoesten, kortademigheid, niezen) of in nauw
contact bent geweest met iemand die deze symptomen heeft1
• koorts, rillingen of zweetaanvallen hebt1
• diabetes of een andere chronische aandoening hebt5-8
• vastgestelde allergieën hebt8
• in het verleden complicaties na operaties of anesthesie hebt gehad8
• medicatie neemt (inclusief vitamines of kruidenpreparaten)6,8
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Stop zo snel mogelijk
met roken

Mensen die roken zijn gevoeliger voor infecties en andere chirurgische complicaties. Het
Amerikaanse College van Chirurgen raadt u aan ten minste vier weken voorafgaand aan
uw ingreep te stoppen met roken en ook na de ingreep zo lang mogelijk niet te roken om
uw algehele herstel te bevorderen.10-11
Vraag uw medisch team om advies en ondersteuning voor het stoppen met roken.
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Leef zo gezond mogelijk

Door voorafgaand aan de operatie te doen wat u kunt om regelmatig te bewegen, fysiek gezond
te blijven en te streven naar een gezond gewicht, kunt u uw herstel bespoedigen en zorgen dat u
uw dagelijkse activiteiten sneller weer kunt hervatten.6,9
Uw behandelaars kunnen u specifieke adviezen geven over hoe u na de ingreep voor uzelf kunt
zorgen. Denk aan de volgende belangrijke elementen voorafgaand aan een ingreep:6,9
•	Volg een uitgebalanceerd dieet met voedsel dat rijk is aan vitaminen, mineralen en eiwitten.
• Doe regelmatig aan lichaamsbeweging om energie op te bouwen en uw lichaam sterk te
maken.
• Let goed op uw alcoholinname. Zelfs gematigde hoeveelheden kunnen uw herstel
beïnvloeden.12
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Verwijder geen haar

Het kan verleidelijk zijn om het te opereren gebied te scheren, harsen of epileren of om
ontharingscrème te gebruiken, maar doe dit niet! Door haar te verwijderen, kan de huid vóór de
operatie beschadigd raken, waardoor het lichaam minder bestand is tegen ziektekiemen.7, 13-15
Mocht het verwijderen van haar nodig zijn, dan zal dit op de dag van de operatie worden
verwijderd met een speciaal scheerapparaat dat is gemaakt voor medische toepassingen.7,14-15

Wat u moet doen voor uw operatie
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Neem een bad of douche
op de dag van uw operatie

Neem op de avond en/of ochtend voor uw operatie een warme douche of een warm bad
en was u met gewone zeep. Mogelijk geeft uw arts u speciale instructies om antiseptische
zeep te gebruiken in plaats van gewone zeep.7,9,14,15

Blijf warm

Patiënten die actief warm worden gehouden voor, tijdens en na een operatie herstellen
sneller dan patiënten die het koud hebben.7,14-17 Mogelijk krijgt u voorafgaand aan de
operatie een speciale verwarmingsjas van het medisch team, die warme lucht over de huid
blaast om uw temperatuur te verhogen.16,17
U kunt hierbij op de volgende manieren helpen:
• Draag de verstrekte verwarmingsjas* tot zo kort mogelijk voor de operatie, zelfs als u
het niet koud hebt.
• Laat het medisch personeel weten als u het koud hebt of u zich onprettig voelt.

*Uitsluitend op voorschrift: Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverlener.

Na de operatie
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Zorg dat uw handen
schoon blijven

Door te zorgen dat uw handen schoon zijn, helpt u de verspreiding van ziektekiemen die
infecties kunnen veroorzaken tegen te gaan.7, 14,15 Of u nu in een postoperatieve recoveryruimte bent, op een vervolgafspraak of thuis, stimuleer de mensen om u heen om goede
handhygiene toe te passen voor uw eigen veiligheid. Hebt u hen niet hun handen zien
wassen, wees dan niet bang om hen te vragen dit alsnog te doen.5,9

Herken de symptomen
van mogelijke complicaties
en meld deze

Het team kan u specifieke instructies geven over hoe u de incisieplaats kunt verzorgen
en u de benodigde verbanden of middelen verstrekken.18 Voordat u naar huis gaat, moet
u precies weten wat de ontslaginstructies zijn, welke vervolgafspraken er zijn, waar u op
moet letten en wie u moet bellen, mocht u hulp nodig hebben of een probleem hebben.
De volgende tekenen en symptomen moet u onmiddellijk melden:5,7,18
•
•
•
•
•
•

De huid rondom uw wond wordt rood, gezwollen, warm of pijnlijk
Er komt groene, gele, troebele of vies ruikende afscheiding (pus) uit uw wond
Uw temperatuur is hoger dan 38 °C
Kortademigheid of moeilijk ademen
Meer bloedverlies dan wat te verwachten was
U voelt zich algeheel niet goed
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	Wees lief voor uzelf
en anderen

Alledaagse activiteiten kunnen overweldigend voelen, maar goed zorgen voor uw
geestelijk welzijn en veerkracht is bijzonder belangrijk voor het genezingsproces
op de lange termijn.19
Hieronder vindt u enkele eenvoudige tips inzake zelfzorg en omgaan met stress:19
• Neem even rust en haal een paar keer diep adem; let goed op hoe u zich voelt
• Laat het nieuws over de pandemie even voor wat het is en probeer iets te doen wat
u leuk vindt
• Probeer voldoende te slapen
• Volg de aanbevelingen van uw behandelaar inzake fysieke activiteit op
• Blijf in contact met uw geliefden en sociaal netwerk

Meer informatie over het omgaan met stress tijdens COVID-19 vindt u hier:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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