Eerste stap in revalidatie

Stompverzorging
na amputatie

Stompverzorging na amputatie
Een goede stompverzorging is ontzettend belangrijk voor uw revalidatie. Uw stomp is immers essentieel
wanneer u een prothese wilt gaan gebruiken. Daarom is het belangrijk om de adviezen van uw behandelteam goed op te volgen. U hebt zelf namelijk flink wat invloed op de gezondheid van uw stomp.
De juiste zorg voor uw stomp begint in het
ziekenhuis. Daar krijgt u advies over een goede
stompverzorging, ook na uw opname. Want als u
thuis bent is het belangrijk dat u de stompverzorging
zelf op de juiste manier overneemt. Met een
optimale verzorging voorkomt u infecties en
toekomstige bewegingsproblemen.
Stompzorg na amputatie
Een amputatie is een ingrijpende operatie.
Geestelijk, maar ook lichamelijk. Een amputatie
laat immers letterlijk een flinke wond achter. Het
is van groot belang dat uw amputatiewond goed
geneest, want een goede stomp is van groot
belang voor uw verdere revalidatie. Hoe kunt u
hier zelf aan bijdragen?
Bij ons op de revalidatie afdeling wordt de verzorging
van uw amputatiewond(en) gedaan door uw
verzorgende(n)/verpleegkundige(n). Daarbij kunt
u denken aan het verversen van uw verband,
zwachtels en verwijderen van hechtingen. Dit alles
volgens voorschrift van de wondverpleegkundige
in samenwerking met uw ziekenhuis. Tijdens de
revalidatie bent u ook zelf verantwoordelijk voor de
verzorging van uw amputatiestomp, litteken én uw
gezonde been. Dat kan een flinke overstap zijn.

Goede zorg is echter wel ontzettend belangrijk
voor uw verdere revalidatieproces en, op een later
moment, voor een goede fitting van uw prothese.
We helpen u daarom graag met de juiste informatie,
zodat dit proces een stuk eenvoudiger wordt.

Zorginstructies
Instructies voor een goede stompverzorging, ook na
uw revalidatie verblijf:
• Allereerst dient uw stomp ’s ochtends en
’s avonds gewassen te worden met water en
zachte zeep.
• Vervolgens is het belangrijk dat de huid grondig
wordt gedroogd en er een crème wordt
aangebracht.
• Een andere belangrijke handeling tijdens
de verzorging van de amputatiestomp is het
regelmatige masseren en voorzichtig rekken van
het litteken. Uw behandelaar kan u uitleggen hoe
u dit het beste doet.
• Inspecteren uw stomp dagelijks: let op wondjes,
drukpunten en blaren en meld klachten bij
een van uw behandelaars. Deze klachten vragen
namelijk om medische verzorging.
Tip: Gebruik een spiegel om achterkant van uw
stomp inspecteren.
Belang van een goed gevormde stomp
Het is heel gewoon dat het weefsel van uw stomp
wat opzwelt na de operatie. Deze zwelling (oedeem)
is een normale reactie op de amputatie. Met
compressietherapie kan de zwelling van uw stomp
worden verminderd. Voor het aanmeten van een
eerste prothese is het namelijk belangrijk dat uw
stomp een goede vorm heeft.

Compressietherapie
We kennen de volgende soorten
compressietherapie:
• Zinklijmverband
Bestaat uit een zwachtel die is gehuld in
zinkpasta. Deze geeft druk en stabiliteit na het
aanbrengen.
• Zwachtelen
Bij compressietherapie door middel van
zwachtelen brengt je therapeut of verpleger
compressieverband aan om de stomp. In de
eerste periode na de operatie gebeurt dit met
behulp van een speciale zwachteltechniek.
• Siliconen liner
Een andere vorm van compressietherapie
is door middel van een siliconen liner. Een liner
oefent een gelijkmatige druk uit op je stomp,
zodat deze de juiste vorm krijgt. Het materiaal
zorgt er bovendien voor dat je litteken zacht en
soepel wordt.
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Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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