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Operatie

1. Voorbereidingen
n

Vervoer (en begeleiding) regelen voor de dag van de operatie. U mag niet zelf
autorijden na de operatie!

n

Zo nodig hulp regelen voor huishouding: kinderen verzorgen, eten bereiden,
etc.

n

Douchen, haren wassen, tanden poetsen en naar het toilet gaan kan lastig zijn
na de operatie.

n

Makkelijke kleding met ruime mouwen aandoen.

n

Soms moet de antistollingmedicatie tijdig gestopt worden! Volg de instructies
van uw handchirurg. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van chirurg
en patiënt.

n

Alle andere medicijnen die u gebruikt mag u gewoon doorgebruiken, ook op de
dag van de operatie.

n

Zorg dat u voldoende pijnstillers in huis heeft.

n

U hoeft niet nuchter te komen op de operatiedag: u kunt gewoon alles eten en
drinken.

n

U mag geen ringen of sieraden dragen aan de hand die geopereerd wordt.
n

Geen nagellak, kunst- of gelnagels.

n

Handen goed wassen, daarna geen handencrème gebruiken.

The Hand Clinic raadt alle patiënten die roken aan om te stoppen
met roken voordat zij geopereerd worden. Hiermee levert u zelf een
positieve bijdrage aan uw herstel.
Hoe eerder u stopt met roken voorafgaand aan de operatie en hoe l anger
u het na de operatie volhoudt, hoe kleiner de kans op complicaties.
De wond geneest beter en het risico op infecties is kleiner.
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2. De operatiedag zelf
Melden
U dient zich tijdig te melden bij de receptie, minimaal 15 minuten vóór de
afgesproken tijd.
Voor de operatie begint dient u een zogenaamd ‘Toestemmingsformulier’
(‘Informed Consent’) getekend te hebben. Dit is u reeds bij het eerste polibezoek
overhandigd en toegelicht. Indien u dit nog niet heeft gedaan, overhandigt u het
getekende ‘Toestemmingsformulier’ aan de receptioniste.
U kunt het beste uw jas op de kapstok in de ontvangstruimte hangen.
Nu is de tijd om nog even naar het toilet te gaan. Straks kan dit lastig worden!
Operatie met plaatselijke verdoving
De operatieassistente haalt u op om naar de operatiekamer te gaan. U krijgt
dan plastic overschoenen die u over uw gewone schoenen aantrekt. Uw
begeleider blijft zitten in de wachtkamer. Hij/zij mag niet mee naar de
operatiekamer.
Operatie met regionale verdoving (armblok)
De operatieassistente haalt u op om naar de voorbereidingsruimte te gaan.
Uw begeleider blijft zitten in de wachtkamer. Hij/zij mag niet mee naar
voorbereidingsruimte.
In de voorbereidingsruimte staan comfortabele ligstoelen. Er is een afsluitbare
locker voor uw waardevolle spullen. U krijgt plastic overschoenen die u over
uw gewone schoenen aantrekt. U trekt een ruim zittend operatiejasje aan.
Hierna plaatst de arts de verdoving (het blok). Eerst krijgt u een korte uitleg
hoe deze verdoving geplaatst zal worden. Liggend op de ligstoel en met de arm
op een tafeltje wordt vervolgens de injectie geplaatst (in de bovenarm/oksel).
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Vaak, maar niet altijd, wordt hierbij een echo-apparaat als hulpmiddel
gebruikt. Terwijl deze verdoving inwerkt (minimaal een half uur) moet u
blijven zitten/liggen.
U kunt dan nog rustig wat lezen of een kopje koffie drinken.
Hierna wordt u naar de operatiekamer gebracht.
Soms is de arm bij een armblokverdoving niet helemaal verdoofd en kan het
nodig zijn dat plaatselijke verdoving moet worden bijgegeven. Uiteraard wordt
dit getest voor aanvang van de operatie.
De operatie
Voordat de operatie begint, bespreekt uw handchirurg nog eens kort de operatie
en beantwoordt een eventuele laatste vraag. Vervolgens tekent hij met een stift
waar hij gaat opereren.
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Tijdens de operatie ligt u op een operatietafel en bent u van het operatieveld
gescheiden door een groot groen laken. Eerst wordt echter de hand en/of pols met
(roze gekleurde) alcohol gewassen. Na het afdekken met de groene lakens wordt
de plaatselijke verdoving gegeven. Bij een regionale (armblok) verdoving is dit
uiteraard niet altijd nodig (dit wordt eerst getest). Indien gewenst kunt u naar
muziek luisteren of naar een film kijken. Als u tijdens de operatie iets wilt vragen
of even (kortdurend!) wilt meekijken, mag dit natuurlijk ook.
Uitrusten na de operatie
Na de operatie is de hand en/of pols verbonden. Dit verband kan variëren van een
minimaal klein verbandje (dat snel oefenen toelaat) tot een groot gips.
Uw arm/hand is in een mitella geplaatst. U wordt teruggebracht naar de
wachtkamer.
Als u geopereerd bent onder een armblok, is uw arm nog enige tijd ‘stuurloos’.
Langzaam keert het gevoel weer terug en tegelijkertijd ook krijgt u weer controle
over de bewegingen in uw arm en hand. U mag alweer een kopje koffie of thee
drinken of iets eten.
Wanneer u voldoende bent bijgekomen van de operatie en u zich fit genoeg voelt,
mag u weer naar huis, ook al is de arm dan meestal nog verdoofd. U krijgt een
brief mee met een korte beschrijving van de operatie, instructies voor de
nabehandeling en een afspraak voor de eerste controle. Zo nodig ook nog een
recept voor pijnstilling of antibiotica. Uw huisarts krijgt eveneens een bericht
diezelfde dag.
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3. Na de operatie
n

De eerste 24 - 48 uur moet u de arm in de mitella houden of hoog leggen op
een kussen terwijl u zit of uitrust/slaapt. Dit voorkomt zwelling en een pijnlijk
‘kloppend’ gevoel.

n

Neem voldoende rust.

n

Als u het verband zelf thuis mag verwijderen van de handchirurg, mag u het
wondgebied 48 uur na de operatie al douchen of wassen. Droog deppen met
een schone handdoek en weer (laten) verbinden met een pleister of een droog
windsel.

n

Wanneer het verband/gips niet verwijderd mag worden, dan moet dit droog
blijven tijdens wassen en/of douchen. Er zijn speciale douchezakken voor gips te
koop, maar een gewone plastic zak met elastiek voldoet meestal ook.

n

Wanneer u denkt dat het verband of het gips te strak zit (tintelende vingers, veel
zwelling, veel pijn) neem dan contact op met The Hand Clinic!

n

De eerste dagen na operatie kan een lichte temperatuursverhoging tot 38.0 ˚C
normaal zijn.

n

Neem bij koorts hoger dan 38.5 ˚C contact op met The Hand Clinic!

n

Hervatten van uw werk en sport in overleg met handchirurg of handtherapeut,
afhankelijk van werk/sport enwondgenezing.

4. Pijnstilling
Paracetamol is meestal voldoende voor goede pijnstilling na een hand/pols
operatie. Hiervan mag u maximaal 4 maal daags 2 tabletten van 500 mg gebruiken.
Deze tabletten kunt u zonder recept bij elke drogist kopen. Zorg dat u dit in huis
heeft.
In sommige gevallen kunnen zwaardere pijnstillers nodig zijn. U krijgt dan na de
operatie een recept van uw handchirurg. Meestal schrijft hij dan Naproxen voor
(3 maal daags 250 mg), in een enkel geval Oxycontin (2 maal daags 10 mg).
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5. Nog vragen?
Bij vragen kunt u terecht bij The Hand Clinic. Tijdens uw verblijf in The Hand
Clinic zullen de verpleegkundigen en de handchirurg ook steeds toelichten wat
er gaat gebeuren.
Zij zijn ook graag bereid al uw vragen te beantwoorden.
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