Reconstructie na een Mohs behandeling
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U bent bij de plastisch chirurg geweest op locatie ETZ Elisabeth om een eerder gediagnostiseerd
basaalcelcarcinoom (BCC) te laten beoordelen. Van een sprieterig BCC is de grens moeilijk te
beoordelen.
Op sommige plaatsen in het gelaat en op de hoofdhuid is het lastig om na de excisie de wond weer te
sluiten. Daarom is het belangrijk om het BCC zo krap mogelijk te verwijderen, maar wel met de
zekerheid dat het BCC in zijn geheel verwijderd is. Om dit te bewerkstelligen wordt u doorverwezen
voor een Mohs behandeling door de dermatoloog op locatie ETZ Tweesteden. De Mohs behandeling
staat uitgelegd in de folder: Mohs’ micrografische chirurgie, die u meekrijgt.
Uw gegevens worden via de fax doorgestuurd naar de polikliniek Dermatologie op locatie ETZ
Tweesteden.
Vanaf de polikliniek Plastische Chirurgie is het meestal mogelijk om uw afspraak bij de dermatoloog in
te plannen. Soms moet in overleg met de collega’s van locatie ETZ Tweesteden gekeken worden naar
de planning. Wij nemen dan op een later tijdstip hierover contact met u op.
Als de plastisch chirurg u doorverwijst voor Mohs chirurgie op locatie ETZ Tweesteden vindt het sluiten
van de wond hierna plaats op locatie ETZ Elisabeth door een plastisch chirurg. Als het mogelijk is, kan
de wond ook gesloten worden op locatie ETZ Tweesteden.
De behandeling inplannen kan complex zijn omdat er rekening gehouden moet worden met de
planning van de Mohs operatie en de daaropvolgende sluiting door een plastisch chirurg.

De planning
U krijgt voorafgaand aan de Mohs behandeling een intake bij de dermatoloog op locatie ETZ
Tweesteden.
Op de geplande datum volgt de Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden. Zoals u in de folder
heeft kunnen lezen kan dit de gehele dag in beslag nemen. Zodra de snijranden vrij zijn van
huidkanker is de Mohs behandeling klaar.
Daarna komt u op een afgesproken tijd naar locatie ETZ Elisabeth waar een plastisch chirurg de
grootte van de wond kan beoordelen. Deze afspraak wordt vaak aan het einde van dezelfde dag als de
Mohs behandeling gepland of afhankelijk van het rooster van de plastisch chirurg, uiterlijk de dag
erna.
U moet er rekening mee houden dat de wond een aantal dagen open blijft totdat de plastisch chirurg
de wond sluit. De wond wordt wel verbonden. Het open laten van de wond gedurende enkele dagen
heeft geen negatief effect op de wondgenezing en sluiting.

Het sluiten van de wond of de reconstructie kan op 2 manieren plaats vinden:
 Onder plaatselijke verdoving op het Behandelcentrum.


Onder algehele narcose op de grote operatiekamers. Er wordt voor u een afspraak gemaakt bij de
polikliniek Anesthesiologie.

De arts bepaalt tijdens het eerste polikliniekbezoek welke reconstructie voor u het beste is, waar deze
plaats vindt en of dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose.
Omdat het moeilijk in te schatten is, hoe uitgebreid de hersteloperatie is, wordt bij twijfel de ingreep
op de grote operatiekamer ingepland.
Bij het sluiten door middel van een eenvoudige reconstructie volgen er 2 operaties.
1. Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden.
2. Reconstructie door de plastisch chirurg op het Behandelcentrum onder plaatselijke verdoving op
locatie ETZ Elisabeth.
Uitgebreide reconstructie/voorhoofdslap
Als het BCC zich op de neus bevindt, kan het voorkomen dat de wond gesloten wordt door middel van
een voorhoofdslap. Dit houdt in dat er een lapje van het voorhoofd gemaakt wordt, gesteeld blijft en
op de neus wordt gehecht. ( Het steeltje kunt u zien als een soort van ‘slurfje’). Het steeltje vanuit het
voorhoofd naar de neus blijft 3 weken op deze manier gehandhaafd. Op het voorhoofd wordt het
grootste gedeelte gehecht en bij de haargrens blijft vaak een gedeelte van de wond open. U krijgt
instructies om de wond te verzorgen. Het steeltje van het voorhoofd zorgt voor de bloedvoorziening
op de neus zodat dit goed in kan groeien.
Na 1 week worden de hechtingen op het voorhoofd en op de neus verwijderd.
De wond op het voorhoofd en het steeltje moet elke dag verzorgd worden. Dit mag u zelf doen of
iemand in uw directe omgeving. We kunnen ook thuiszorg regelen. Gedurende deze 3 weken komt u
een aantal keer naar het ziekenhuis om de wond te laten controleren. Wij kunnen dan tevens zien hoe
het met u gaat.
Na ongeveer 3 weken is de vervolg operatie gepland waarbij het steeltje gekliefd en weggenomen
wordt. Hierna is de reconstructie voltooid.
Het kan voorkomen dat er meerdere operaties nodig zijn voordat een reconstructie klaar is.
Operatie 1: Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden door de dermatoloog.
Operatie 2: Voorhoofdslap door plastisch chirurg op locatie ETZ Elisabeth.
Operatie 3: Voorhoofdslap klieven en reconstructie voltooien door plastisch chirurg op locatie ETZ
Elisabeth.

Na de reconstructie
Als de reconstructie heeft plaatsgevonden vindt hierna op de polikliniek Plastische Chirurgie (ETZ
Elisabeth, route 32) controle van de wond plaats. Deze controle wordt uitgevoerd door een
verpleegkundige. Afhankelijk van de wijze van reconstructie krijgt u te horen wanneer u terug moet
komen, dit varieert tussen 3 tot 7 dagen na de operatie. Vervolgens wordt de wond verzorgd totdat de
genezing volledig is.
De wondcontrole en eindcontrole van de reconstructie vindt plaats op de polikliniek Plastische
Chirurgie. Controle van de huid vindt plaats op de polikliniek Dermatologie op locatie ETZ Tweesteden
of op locatie ETZ Elisabeth. Dit hangt af van waar u voor de Mohs onder behandeling was.

Tot slot
Heeft u vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.
Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnetz

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Plastische Chirurgie:

(013) 221 03 40

Locatie ETZ Elisabeth
Route 32
Locatie ETZ Waalwijk
Route 46
e-mail: plc@etz.nl
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