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Neuromodulatie
postoperatieve 
instructies



Gedurende uw opname heeft u een operatie 

ondergaan om behandeling met zenuwstimulatie 

mogelijk te maken. Deze folder geeft u instructies en 

adviezen voor na deze operatie.

Pijn en pijnstilling
Het herstel na de operatie duurt enkele weken. 

U kunt pijn hebben of ongemak ondervinden van 

de wond(en) in de eerste dagen na de operatie. 

Ook op de plaats waar de elektrode of de batterij 

is ingebracht kunt u de periode na de operatie 

pijn hebben. U heeft voor de operaties instructies 

gekregen over de pijnstillers die u kunt gebruiken 

wanneer u na de operatie pijn aan de wond(en) heeft. 

Als u voor de operatie pijnstillers gebruikte tegen 

chronische pijn, kunt u deze na de operatie blijven 

gebruiken. Overleg met uw behandelend arts of u 

deze medicatie kunt verminderen wanneer u minder 

pijn heeft.

Wondverzorging
Uw wonden zijn gehecht met oplosbare hechtingen. 

Na ongeveer 10 dagen is de wond genezen en na 

ongeveer 8 weken zijn de hechtingen opgelost. Bij 

uitzondering worden niet-oplosbare hechtingen 

gebruikt.



Wanneer dit bij u het geval is, krijgt u aanvullende 

informatie over de verzorging van de wond. U kunt 

de pleisters verschonen wanneer deze zichtbaar 

vies zijn aan de buitenzijde of wanneer deze los laat. 

Wanneer de wonden niet meer lekken bij oplosbare 

hechtingen mag de pleister worden verwijderd. De 

wonden mogen de eerste 3 dagen niet nat worden, 

u mag daarom 3 dagen na de operatie niet douchen 

of in bad. Wanneer u proef-stimulatie ondergaat met 

een uitwendige batterij kunt u gedurende de gehele 

periode van de proef-stimulatie niet douchen of in 

bad.

Let op
Bij iedere operatie bestaat een risico op een 

ontsteking. Het is belangrijk dat u direct contact 

opneemt met uw behandelend arts (ook buiten 

kantoortijden) wanneer er sprake is van:

 − koorts hoger dan 38 graden;

 − een rode verkleuring van de huid rond de wond 

waarbij de huid rond de wond ook warmer 

aanvoelt dan de huid op de rest van het lichaam;

 − geel vocht (pus) dat uit de wond komt;

 − een wond die blijft bloeden;

 − pijn aan de wond die erger wordt;

 − hevige hoofdpijn of pijn bij het buigen van de 

nek;

 − wanneer u het niet vertrouwt.
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Wanneer er sprake is van één of meer van deze 

kenmerken neemt u direct contact op met de 

Pijnkliniek via (010) 291 22 85 (tijdens kantooruren). 

Buiten kantooruren neemt u contact op met het 

Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11 en vraagt 

u naar de dienstdoende pijnspecialist van de 

Pijnkliniek.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de 

verpleegkundige. U kunt u vraag stellen via:

 − een e-consult op het zorgportaal Mijn Maasstad 

Ziekenhuis. U kunt met u DigiD inloggen op 

onze website via www.maasstadziekenhuis.nl/

mijnmaasstadziekenhuis op het zorgportaal 

Mijn Maasstad Ziekenhuis.

 − of via het telefonisch verpleegkundig 

spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, 

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op 

telefoonnummer (010) 291 23 61.



PATIËNTENINFORMATIE



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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