
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Appendectomie



U wordt opgenomen voor een appendectomie of een 
blindedarmoperatie. In deze folder vindt u hierover 
meer informatie. Heeft u na het lezen van deze folder 
toch nog vragen? Neem dan zeker contact op met uw 
arts of een verpleegkundige van de dienst.

1. WAT IS DE APPENDIX?

De appendix is het wormvormige aanhangsel bij 
de overgang tussen de dunne en dikke darm. Bij 
een ontsteking, een `appendicitis´, is een ingreep 
aangewezen. Deze aandoening kan op alle leeftijden 
voorkomen.

2. VERLOOP VAN DE OPNAME

Het is belangrijk dat u nuchter bent, dit betekent dat 
u niet mag eten, drinken of roken vanaf middernacht 
voor de operatie.

Neem geen medicatie tenzij uw arts anders 
voorschrijft. Neemt u bloedverdunnende medicatie? 
Meld dit vooraf aan uw arts. Vaak moet deze medicatie 
enkele dagen voor de ingreep worden gestopt.

Wat moet u zeker meenemen?
• Een ingevulde preoperatieve vragenlijst
• Een lijst van uw huidige medicatie en eventuele 

allergieën
• Formulieren voor het werk, verzekering, 

mutualiteit, ...
• Eventuele uitslagen van bloed- of hartonderzoek

Nadat u zich heeft aangemeld mag u even in de 
wachtzaal wachten, u wordt zo snel mogelijk naar de 
kamer gebracht.



Voor de operatie
De verpleegkundige overloopt met u de anamnese en 
uw thuismedicatie, u wordt zo nodig geschoren.

Voor u naar de operatiezaal vertrekt dient u het 
operatiehemdje aan te trekken en eventuele juwelen, 
nagellak, en make-up te verwijderen. Ook een vals 
gebit en lenzen dient u uit te nemen.

Als premedicatie krijgt u 1 gram Dafalgan Forte.

3. OPERATIETECHNIEKEN

De ingreep kan op twee manieren gebeuren

• Kijkoperatie of laparoscopie 
Er worden een aantal minieme incisies gemaakt 
waarlangs een camera en instrumenten naar 
binnen worden gebracht om de appendix te 
verwijderen

• Klassieke methode 
De chirurg maakt een kleine incisie rechts in de 
onderbuik om de appendix te verwijderen.



4. NA DE INGREEP

U krijgt tijdens en na de ingreep pijnstillers. Op de 
afdeling krijgt u systematisch pijnstilling volgens 
voorschrift, indien u dan nog pijn voelt is het van 
belang dat u dit steeds meldt.

De verpleegkundige komt regelmatig uw parameters 
controleren: bloeddruk, pols, temperatuur en pijn 
volgens de numerieke pijnschaal van 1 tot 10.

Vaak wordt preventief antibiotica via een infuus 
toegediend gedurende een periode van 24 tot 48 
uur na de ingreep, dan wordt u opgenomen op een 
chirurgische afdeling.

Soms is een drain of een buisje geplaatst waarlangs 
vocht uit de buikholte afgevoerd wordt. Deze drain 
mag enkel op advies van de arts verwijderd worden.

Na een laparoscopische ingreep kan u last krijgen van 
pijnlijke schouderbladen ten gevolge van het gas dat in 
de buik wordt geblazen tijdens de ingreep.

Indien er geen complicaties optreden krijgt u na twee 
uur een broodmaaltijd.



5. BELANGRIJK VOOR UW VERDER HERSTEL?

De verbandjes laat u thuis dicht en droog, de huisarts 
zal uw hechtingen verwijderen na tien tot twaalf dagen
De waterbestendige verbanden laten u toe te douchen.
In bad gaan en zwemmen worden afgeraden.

Indien de wondjes gelijmd zijn, dan zijn er geen 
verbandjes aanwezig. De wondjes zijn dichtgelijmd met 
huidlijm ‘Indermil’:
• De wondgenezing verloopt net als onder een 

natuurlijke wondkorst.
• De huidlijm laat vanzelf los na 5 tot 8 dagen.
• U mag kort douchen, niet baden gedurende 8 

dagen. Vermijd direct schrobben aan de wondjes; 
langdurig in water houden van de huidlijm kan 
leiden tot loslating van de lijm.

• Trek of pluk niet aan de wondlijm.
• Smeer geen medicijnen of crèmes op de wonde.
• Zonlicht kan zorgen voor overmatig littekenvorming, 

stel de wondjes zo min mogelijk bloot aan zonlicht.
• De huidlijm doodt bacteriën en vormt een 

microbiële barrière.
Probeer rustig te bewegen, hef geen zware lasten
Wacht drie tot vier weken voor u opnieuw gaat sporten
Raadpleeg uw huisarts of behandelende arts in geval 
van koorts, wondproblemen of hevige buikpijn
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6. CONTACT

Dienst Chirurgisch Daghospitaal E3: Tel. 012 39 65 48 
tussen 7u en 20u op weekdagen.
Dienst Algemene Heelkunde D3: Tel. 012 39 73 77


