Vragen?

Contact

Mocht u nog vragen hebben, kan u altijd terecht op

Secretariaat Dr. Van Holder: 056/ 62 35 01

Secretariaat Dr. Van Holder: 056/ 62 35 01

Dienst Fysiotherapie: 056/ 62 33 80
Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Infobrochure

HANDCHIRURGIE
FYSIOTHERAPIE / KINESITHERAPIE

Dienst Fysiotherapie: 056/ 62 33 80
Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11
Verder zal het personeel zorgen dat het onderzoek zo
aangenaam en comfortabel mogelijk verloopt.
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“INSPUITEN VAN DE COLLEGENASE”

“BREKEN VAN DE STRENG”

Voor deze procedure is een dagopname vereist, dit

Dit is het moment waarop de dokter de streng manueel

betekent dat U de dag zelf nog naar huis mag.

breekt. Hiervoor wordt de vinger plaatselijk verdoofd

Indien nodig zal de dokter:
• Verpleegkundige zorg voorschrijven

zodat U geen pijn voelt.

• Kinesitherapie voorschrijven

Tijdens deze mobilisatie kan er soms een klein wondje

• Ziektebriefje schrijven bij werkverlet

Hiervoor moet U nuchter zijn (vanaf middernacht niets
meer eten of drinken)

ontstaan, dat echter snel geneest mits dagelijkse wondTijdens een lichte sedatie gaat de dokter de werkende

zorg. Nadien is er een afspraak met de kinesitherapeut

stof (=collagenase) inspuiten in de streng die de oorzaak

en bandagist geregeld.

is van de scheefstand van uw vinger. Het inspuiten moet
uiterst precies gebeuren, vandaar dat U die sedatie

De kinesitherapeut zal uw verdoofde vinger verder

krijgt.

helemaal soepel maken en uitleg geven over het verdere
verloop van de revalidatie.

Na de inspuiting krijgt U een rustspalk die U tot de
volgende dag moet aanlaten; zo kan het product rustig

De bandagist zal een spalk op maat maken, zodat uw

in werken.

vinger recht blijft. De spalk dient gedurende 4 maanden
tijdens de nacht gedragen te worden.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• U moet zich om . . . . . . . . u. . . . . . . . gaan aanmelden bij
		 de “Dienst inschrijvingen”.
• U heeft uw SIS-kaart nodig.
• Indien U een hospitalisatiepolis heeft,
		 dient U dit ook te melden.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• U moet zich terug aanmelden bij de “Dienst
		Inschrijvingen” om ....... / ........
• De afspraak bij de kinesitherapeut is om ........ / ........
		 De “Fysiotherapie-afdeling” bevindt zich op het
		laaggelijkvloers (-1)
• De afspraak met de bandagist is om 14u00 ;
		 de spalk wordt gemaakt in de “Traumatologiezaal”
		(gelijkvloers)

• …..

