Richtlijnen na
hersteloperatie
niet-ingedaalde teelbal
en hydrocele
Informatiebrochure
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Beste ouders, begeleiders
Deze folder bevat algemene informatie, bedoeld als extra informatie naast
het gesprek met de behandelende arts.
o Voeding: Geef uw kind lichtverteerbare voeding op de dag van de
operatie. Ten gevolge van de narcose kunnen de maag en darmen een
beetje vervelend gaan doen.

o Pijn en koorts: Matige koorts tot 38 °C is normaal. Als uw kind klaagt
van pijn of onrustig is, kan u steeds een pijnstillend middel geven. Vb.
Perdolan® of Nurofen®.

o Zwelling: T.h.v. de operatiewonden kan een lichte zwelling ontstaan. Dit
is normaal en verdwijnt na enkele dagen.

o Bloeduitstorting: De balzak kan na de operatie blauw verkleurd zijn. Dit
verdwijnt spontaan na enkele dagen.
o Verband: Ter hoogte van de operatie-wonden bevindt zich een
waterafstotend verband. Dit verband mag, indien weinig bevuild en goed
gesloten, ter plaatse blijven tot wanneer u op controle komt bij de arts.
Met dit verband mag uw kind douchen of snel baden.
o Bij vermoeden van wondinfectie (roodheid, zwelling en pijn) is
het noodzakelijk een arts te raadplegen.
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o Rust: Het is aangeraden om uw kind de eerste dagen bezig te houden
met rustige activiteiten. Meestal is hij nog wat moe en/of prikkelbaar ten
gevolge van de narcose.
Uw kind wacht beter 2 à 3 weken met het hervatten van sportbeoefening
en zwemmen.
o School: Uw kind kan meestal naar school na een paar dagen.

o Attesten: Voor een schoolattest, een attest voor sociaal verlof en
documenten van de hospitalisatieverzekering kan u zich wenden tot het
secretariaat urologie of de uroloog zelf.
Heeft u thuis nog vragen of een probleem, dan mag u ons contacteren.
Kinderafdeling
T. 02 300 63 01
Dr. Van Thillo
Secretariaat urologie: T. 02 300 63 25
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OLV Ziekenhuis
Kinderafdeling
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse

Contact
T. 02 300 63 01
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