Behandeling

Zenuwletseloperatie
Als er bij u een zenuw is doorgesneden van de pols, hand of vingers, opereren we u om de
zenuwuiteinden te hechten.
De operatie gebeurt met behulp van een microscoop. We gebruiken zeer fijne hechtdraden (dunner dan een haar).

(073) 553 60 15
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?
Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

De behandeling
Hoe verloopt de behandeling?
De zenuw moet bij voorkeur binnen 72 uur worden gehecht. Na 3 dagen hebben de zenuwuiteinden zich namelijk iets teruggetrokken.
De kans bestaat dan dat het niet meer lukt om de zenuw te hechten zonder veel spanning te gebruiken. Het kan dan nodig zijn een
zenuwtransplantaat te gebruiken. Het transplantaat kan een gevoelszenuw uit uw arm of been zijn. Ook kan gebruik worden gemaakt
van een ader of kunststofbuisje.

Na de behandeling
Wat gebeurt er na de behandeling?
Afhankelijk van het bijkomende letsel leggen we een drukverband of spalk aan. Via het Hand Pols Expertisecentrum
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hand-en-pols-expertisecentrum) gaat u beginnen met nabehandeling.

Herstel van de zenuw
Het herstel van de zenuw is afhankelijk van uw leeftijd, de precieze plaats van het zenuwletsel, hoe lang de zenuw al doorsneden is en
het soort letsel (scherpe doorsnijding of scheur- of pletletsel). Als u ouder bent dan 20 jaar, dan wordt uw herstel minder.
De zenuw herstelt zich onder gunstige omstandigheden met ongeveer 1 mm per dag. We kunnen dus uitrekenen hoe lang het zal
duren voordat u volledige hersteld bent. Vaak is dit tussen 6 tot 12 maanden.

Thuis
Waar moet u thuis aan denken?

Adviezen voor thuis
Belangrijk is om de zenuwnaad de eerste 6 weken te beschermen. Plaatselijke druk op de zenuwnaad moet u de eerste 6

weken vermijden. Om dit te voorkomen draagt u een afneembare spalk.
U mag deze 6 weken niet sporten.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?
Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie,
dan belt u het ziekenhuis.
Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten
kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.
Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt
u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling
Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts
kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en
verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis
te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen
LIJV handencentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/lijv-handencentrum)
Plastische Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie)
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