Wat is een maagring?
Een gastric banding is een omkeerbare
maagverkleining.
Via een kijkoperatie
wordt een maagring geplaatst om te
vermageren.

De dag vóór de operatie en de ochtend van
de operatie dient u het hele lichaam te
wassen met Hibiscrub volgens de brochure
die zich in de patiëntenmap bevindt.

Dag van de operatie
(dag 0)

Opname
U wordt opgenomen op een dienst
heelkunde. Een team waaronder chirurg,
hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen,
verzorgenden, logistiek assistenten en
diëtisten staat tot uw dienst voor de
medische en verpleegkundige zorgen. Met
eventuele vragen, opmerkingen of
suggesties kan u steeds bij hen terecht.

U wordt aan het onthaal verwacht
omstreeks het uur dat medegedeeld is. De
onthaalbediende brengt u vervolgens naar
de dienst voor uw opname. Vóór de
operatie
dienen
een
aantal
voorbereidingen te gebeuren:
- Anamneseformulier wordt samen
met de verpleegkundige ingevuld
aan de hand van de vragenlijst die
u zelf reeds thuis hebt ingevuld.
- Algemene informatie over de
afdeling wordt gegeven door de
verpleegkundige.
- Verpleegkundige
zorgen
die
worden toegediend zijn:
• scheren
van
de
operatiestreek
(tepel tot schaamstreek)
• aanmeten en bestellen van
Comprinet kousen (antiflebitis)
- Pols, temperatuur en gewicht
worden genomen.
- U bent nuchter.
- Medicatie, die u in samenspraak
met uw arts ’s ochtends mag

nemen, wordt thuis met een klein
slokje water genomen.
De steunkousen worden aangetrokken
voor de operatie. Het tijdstip van operatie
is afhankelijk van het operatieschema van
die dag, waardoor het moeilijk is om u een
exact uur van operatie door te geven.
U wordt in het bed naar het
operatiekwartier gebracht. De operatie
gebeurt onder algemene narcose. Het
verblijf op de operatiezaal zelf duurt
ongeveer 1 uur, daarna gaat u nog naar de
ontwaakkamer. U zal in totaal een 3-tal
uur van de kamer weg zijn.
U wordt terug naar de kamer gebracht.
Daar neemt men op regelmatige
tijdstippen bloeddruk, pols, temperatuur,
en andere parameters. Vraag bij pijn of
braken tijdig medicatie! Vandaag mag u
niet eten of drinken. 4 Uur na de operatie
mag u opzitten, indien mogelijk. Plassen
kan u op de bedpan, in het urinaal of op
een toiletstoel.
Tevens dient de
verpleegkundige u ’s avonds nog een
spuitje toe ter voorkoming van flebitis.

Dag na operatie
(dag +1)

U wordt ’s morgens gewassen.
De
wondjes van de kijkoperatie worden
verzorgd en u mag uit bed komen met
hulp.
Na toestemming van de

verpleegkundige mag u drinken indien u
geen maaglast hebt. Als de pijn onder
controle is mag het infuus uit. ’s Middags
krijgt u vloeibare voeding.
Indien u toch nog pijnklachten hebt, dan
krijgt u een pijnstiller. De diëtiste komt
langs om informatie te geven over uw
toekomstige voeding.
Ze zal u een
afspraak
meegeven
voor
verdere
opvolging.

nog de voeding te respecteren zoals
afgesproken met de diëtiste.
Bij thuiskomst neemt u ook best even
contact op met uw huisarts.
Vergeet niet de nodige documenten o.a.
attest voor werk, attest voor verzekering,
attest voor mutualiteit en dergelijke, klaar
te leggen zodat de chirurg deze kan
invullen als hij langskomt op de kamer.

Info folder
Maagring
(gastric banding)

Tweede dag na operatie
(dag +2) = dag van ontslag

U kan zich ’s morgens wassen aan de
lavabo op uw kamer. Op de wondjes
worden eindverbandjes gedaan waarmee
u thuis onder de douche mag gaan. Na de
doktersronde krijgt u de nodige
ontslagpapieren en mag u naar huis.
De documenten zijn:
- brief voor huisarts
- voorschrift voor Clexane en
Pantomed
- voorschrift
voor
de
thuisverpleegkundige voor het
inspuiten van Clexane (ter
voorkoming van flebitis)
- temperatuurblad
- afspraak volgende raadpleging
Thuis dient u nog een 14 tal dagen
Clexane spuitjes te krijgen en de
steunkousen te dragen. Verder dient u

We wensen u een spoedig
herstel toe!

.
Praktische info:
Nederrij 133
2200 Herentals
T: 014 24 61 11
F: 014 24 61 26
www.azherentals.be

Ingeval van problemen kan u terecht bij uw
huisarts of op de raadpleging abdominale
heelkunde te:
-

AZ Herentals:
T: 014 24 65 00
Herselt:
T: 014 40 21 01

