urologie

Hersteloperatie na sterilisatie
Inleiding

U bent opgenomen op de afdeling dagopname
(ZGT locatie Hengelo) in verband met het
opheffen van een eerder uitgevoerde
sterilisatie. In deze folder geven wij u
informatie over de zorg rondom deze ingreep.

Voorbereiding

Wij vragen u het te opereren gebied vijf
dagen voor de operatie thuis te scheren.
Vanaf uw schaambeen tot en met uw liezen.

Melden

U meldt zich bij de receptie.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus. Deze wordt
dezelfde dag nog verwijderd.

Weer naar huis

De operatie gebeurt in een dagopname. Dit
betekent dat u meestal dezelfde dag weer
naar huis mag.

Adviezen voor de eerste weken

De eerste week raden wij aan een strakke
onderbroek of zwembroek te dragen om
zwelling te voorkomen.
Om de wond te ontzien adviseren wij u twee
weken niet te fietsen.
Gedurende de eerste twee weken adviseren
wij u geen seksuele gemeenschap te hebben.

Controleafspraak

U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een
afspraak mee voor controle op de polikliniek.
Als er niet oplosbare hechtingen zijn gebruikt,
worden deze verwijderd.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo
bestaat er ook bij deze operatie de normale
kans op complicaties zoals nabloeding of
wondinfectie. Gelukkig komt dit weinig voor.
U dient contact op te nemen tijdens
kantooruren met de polikliniek urologie
indien:
 De pijn steeds erger wordt;
 Er bloed of pus uit de wond komt;
 De penis steeds dikker wordt;
 U de eerste week koorts krijgt
(hoger dan 38,50 C).
Buiten kantooruren neemt u contact op met
de huisartsenpost.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere
omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw
uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek urologie.

Polikliniek urologie

Locatie Almelo
telefoonnummer 088 708 33 90
Locatie Hengelo:
telefoonnummer 088 708 52 60

Spermaonderzoek

Ongeveer een tot drie maanden na de ingreep
wordt het sperma onderzocht. Tijdens de
controleafspraak op de polikliniek krijgt u
hierover meer informatie.
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