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• U mag na de ingreep alle dagelijkse activiteiten meteen hervatten, veel
bewegen zorgt voor een sneller herstel. Sporten is dus ook toegestaan. 
 • U mag na 48 uur weer douchen, echter in bad gaan wordt de eerste 2 weken
afgeraden. Zo ook een sauna bezoek en zwemmen. 
 • Het is normaal dat u pijn/last krijgt van de wond/wondjes en hiervoor kunt u
Paracetamol gebruiken. Indien de pijn verergert in plaats van vermindert moet u
contact met ons opnemen. 
 • Als de wondjes roder worden en/of wanneer er gelig vocht uit komt moet u
ook contact met ons opnemen.  

Indien u zich wendt tot een andere specialist adviseren wij u om onze folder en
deze nazorg adviezen mee te nemen. Uiteraard vernemen wij ook graag dat u
elders bent behandeld. 

Na 3-4 weken volgt een controle afspraak bij ons op de praktijk en mocht u
eerder vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. 
Wanneer wij tijdens de controle afspraak nog (rest) spataderen moeten
behandelen neemt u dan s.v.p. de compressiekousen mee? 

Uw controle afspraak staat gepland op: 

 

----------------------------------- 

NA EEN MULLER BEHANDELING EN/OF
ENDOVENEUZE BEHANDELING

U mag in de avond op de dag van de behandeling het drukverband verwijderen.
Na 48 uur mag u ook de compressiekous met de onderliggende gazen
verwijderen. Dit kunt u het beste doen onder de douche zodat het gemakkelijk
kan losweken. 

Wanneer er vragen zijn na de behandeling kunt u bellen op 040 – 402 11 60,
indien wij de telefoon niet opnemen spreek dan de voicemail in wij bellen altijd
binnen een paar uur terug. Uitsluitend bij dreigende spoed kunt u gebruik
makan van optie 9.

Huisartsenpost Veldhoven

Huisartsenpost Eindhoven

Bij levensbedreigende spoed

040- 266 05 05

088 876 51 51

112


