Als je een
operatie moet
ondergaan… vragen
die je kunt stellen

Waarom moet ik een operatie
ondergaan?
Er zijn veel redenen mogelijk om een operatie
te ondergaan. Sommige operaties herstellen
lichaamsfuncties, andere dienen om pijn te
verminderen of om een diagnose te stellen. Een
operatie kan ook je leven redden, door bijvoorbeeld een gezwel te verwijderen. Je chirurg
weet je perfect te vertellen wat de bedoeling is
van je operatie.

Wat gebeurt er tijdens een
operatie?
Vraag aan je chirurg wat er zal gebeuren tijdens
de operatie. Aan de hand van een tekening of
een bestaande brochure of zelfs een speciale
informatiesessie, kan dit uitgelegd worden.
Vraag of er andere methoden zijn om de operatie uit te voeren. Vraag bijvoorbeeld of een
kijkbuisoperatie (laparoscopie, arthroscopie, …)
mogelijk is.

Zijn er risico’s verbonden aan mijn
operatie?
Elke ingreep houdt een zeker risico in. Je
chirurg kan de risico’s uitleggen. Risico’s zijn
onder andere infectie, bloeding, reactie op de
verdoving, accidentele schade, … Ze kunnen
zowel optreden op het moment van de operatie
als erna.
Vraag ook naar de mogelijke ongemakken
zoals pijn, braken, keelirritatie,…

Welke soort verdoving heb ik nodig?
Verdoving wordt gebruikt om een operatie zonder pijn te kunnen uitvoeren. Dit kan een lokale
verdoving zijn, een regionale (zoals een epidurale verdoving) of een algemene verdoving.
Verdoving is op vandaag heel veilig. De weinige
neveneffecten verbonden aan de verdoving zijn
dikwijls gemakkelijk te voorkomen.
Vermeld altijd welke medicatie je neemt en
als je allergisch bent voor bepaalde stoffen of
voeding.

Heb ik een hoger risico op
verwikkelingen?
Sommige patiënten hebben een verhoogd risico
bij een operatie. Dit is het geval bij bepaalde aandoeningen of bij allergie voor bepaalde stoffen.

Welk effect zal een operatie
hebben?
Vraag aan je arts of chirurg wat je erbij wint
als je een operatie laat uitvoeren. Een knieprothese, bijvoorbeeld, betekent dat je gemakkelijker en met minder pijn kunt stappen.
Deze vraag is belangrijk. Sommige
mensen hebben onrealistische verwachtingen en zijn
dan achteraf
ontgoocheld
over het
resultaat.

Zijn er andere behandelmogelijkheden dan een operatie?
Soms is een operatie niet de enige oplossing
voor een probleem. Medicatie of een dieet kan
in bepaalde gevallen evenzeer een keuze zijn.
Vraag aan je arts of chirurg welke andere
behandelingsmogelijkheden er bestaan, welk
resultaat er verwacht mag worden en vooral
wat de voor– en nadelen ervan zijn.

Wat als ik de operatie niet laat
uitvoeren?
Vraag aan je arts wat de gevolgen zouden zijn
als je de operatie niet laat uitvoeren. Zou je
minder pijn hebben, zou je algemene toestand
verslechteren, zou het probleem kunnen verdwijnen?

Hoe lang duurt het herstel?
Vraag wat het herstel inhoudt (rust, nazorg,
oefeningen, …). Volg in ieder geval de richtlijnen van je arts en zorgverleners.
Indien nodig, zal je in voorbereiding op je ontslag bepaalde zaken moeten regelen. Je arts
zal hierbij zo nodig de sociale dienst inschakelen (bijvoorbeeld voor revalidatie, het voorzien
van hulpmiddelen, aanvraag tot gezinshulp, …)

Als je een operatie moet
ondergaan…
Vragen die je kunt stellen aan uw arts
Elke dag ondergaan vele mensen een operatie.
De meeste ervan zijn niet dringend en kunnen
gepland worden. Je hebt dus voldoende tijd om
aan je arts of chirurg vragen te stellen over je
operatie.
Deze folder zal je op weg helpen om je operatie
beter te begrijpen.
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Durf vragen te stellen.
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