
Postoperatieve zorgen na voorvoetcorrectie!!
De dag van de operatie:!
-u dient nuchter te zijn de dag van de ingreep tenzij u een ander bericht heeft gekregen vb    !
 als de ingreep in de late namiddag doorgaat!
-u brengt best krukken mee of een looprek!
-u komt enkele uren voor de ingreep naar het ziekenhuis op het afgesproken uur.!
-u wordt naar uw kamer gebracht en voorbereidt.!
-voor de ingreep komt de dokter nog even langs in het operatiekwartier om de details van de!
 ingreep na te kijken: de juiste kant (rechts-links), de juiste tenen!
-na de operatie wordt u wakker met een gips!
-het gips wordt opengeknipt als u terug in de kamer bent (vraag ernaar!)!
-de dokter komt meestal s’avonds langs na de ingreep (tenzij dit niet lukt door!
 omstandigheden) en/of s’anderendaags voor u naar huis gaat (de meeste patienten blijven 1!
 nacht in het ziekenhuis tenzij dit op voorhand anders is besproken of indien dit niet lukt!
 wegens pijn of bepaalde thuissituatie).!
-de kinesist komt s’anderendaags langs om u te leren stappen (zonder steunen op het!
 geopereerde been).!
-u krijgt de nodige documenten (ontslagbrief-voorschriften voor pijn en spuitjes tegen flebitis -!
 thuisverplegingsattest-werkongeschiktheid-controleafspraak).!
-indien u nog documenten hebt om in te vullen, leg deze klaar.!
-tenzij anders beslist , dient de wonde niet te worden verzorgd , het gips mag/moet aanblijven!
 gedurende 2 weken.!
-het kan zijn dat het verband wat doorbloed is maar dat vormt geen probleem voor de wonde.!
-u mag niet steunen op het gips gedurende 2 weken!!
2 weken na de ingreep!
-u komt op het afgesproken uur naar de gipskamer (inschrijven vooraan in het ziekenhuis)!
-normaal gezien wordt het gips vandaag verwijderd.!
-de draadjes worden uitgedaan!
-u krijgt vandaag een speciale schoen waarop u wel mag stappen-in het begin voelt dit wat!
 vreemd maar met krukken of een looprek lukt dit meestal wel.!
-u zal deze schoen nu 4 weken moeten dragen, ev mag deze uitgelaten worden als u rust of!
 slaapt maar u mag onder geen beding stappen zonder deze schoen.!
-de patienten die geen pinnetjes meer hebben uitsteken kunnen na enkele dagen reeds!
 douchen en wisselbadjes nemen. Als er pinnetjes in je voet zitten mag dit niet .!
          !
           WISSELBADJES:- u neemt een bakje koud en een bakje warm water.!
                                        - om de 2 minuutjes wisselt u van badje (zo’n 6 keer wisselen      !
                                          totdat er nog weinig temperatuursverschil tussen de badjes is)!
                                        - u kan een washandkje in het water leggen en dit met je tenen!
                                          proberen te grijpen(dit is moeilijk in het begin)!
                                        - de andere patienten mogen deze wisselbadjes pas nemen als !
                                          alle pinnetjes zijn verwijderd en de gaatjes dicht zijn!!
-u krijgt een afspraak voor 4 weken later, er zal dan een radiografie genomen worden.!
-u krijgt dan een papier mee voor de radiografie binnen 4 weken (vraag ernaar!)!
-houdt de voet nog zoveel mogelijk omhoog en leg veel ijs.!
-u krijgt een elastisch kous voor de zwelling, meestal wordt deze dubbel aangedaan!
 als dit teveel spant kan u deze in 2 knippen en slechts 1 laag aandoen. deze kous wordt !
 best s’nachts uitgedaan. Draag deze kous bij voorkeur de komende 4 weken.!



6 weken na de ingreep!
-u schrijft u in vooraan in het ziekenhuis en gaat naar de radiografie (indien u toch geen !
  papier voor de radiografie hebt gekregen de vorige keer , komt u er een halen op de !
  gipsraadpleging.!
-na de radiografie meldt u zich aan op de gipskamer.!
-de foto wordt bekeken en besproken.!
-meestal worden vandaag de pinnetjes uit de voet verwijderd.!
-dan mag u ook binnen enkele dagen douchen en wisselbadjes toepassen.!
-vanaf nu mag u normaal gezien de speciale schoen uitlaten.!
-echter meestal kan u nog niet in uw eigen schoeisel wegens de zwelling.!
-soms kan het wel in een sportschoen of sandaal.!
-de meeste mensen dragen nog enkele weken de speciale schoen om stilaan naar eigen!
 schoeisel over te stappen.!!
-bedenk wel: de voet blijft meestal tot 3 maanden gezwollen en het helpt als u nog zoveel !
 mogelijk omhoog houdt en ijs legt (ijs doe je nooit teveel-mag gerust 5x per dag)!
-vanaf nu kan de kinesist beginnen-u krijgt een voorschrift mee (vraag ernaar!)!!!!!
11-12 weken na de ingreep!
-u komt terug op controle (meestal voor de laatste keer)!
-we kijken hoe het gaat (kine-zwelling-pijn, werkhervatting)!
-de meeste mensen dragen nu gewone schoenen hoewel vaak nog een war breder type!
-als de zwelling dit nog niet toelaat moet u meestal niet ongerust zijn(sommige mensen !
 hebben een uitgebreidere ingreep gehad, minder goede bloedvaten, niet goed gerust...)!
-u krijgt ev nog schoenadvies of zo nodig steunzolen!
-werkhervatting moet nu stilaan kunnen , het kan ev ook vroeger (dit kan besproken worden)!
-zo nodig wordt er nog een controle-afspraak gemaakt.!!!!!
DE REVALIDATIE VERLOOPT HET VLOTST ALS U ZICH AAN DE REGELS HOUDT EN 
GOED RUST MET HET BEEN OMHOOG, VEEL IJS LEGT EN NIET ZONDER DE SCHOEN 
STAPT BINNEN DE 6 WEKEN.!!
IEDERE VOET (EN OPERATIE) IS ANDERS, U MAG NIET VERGELIJKEN !!!
DR.A. MOERMANS !
EN HET VOLLEDIGE TEAM DAT U DOORHEEN HET HELE TRAJECT HEEFT 
VERZORGD.!!!


