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De dermatoloog heeft met u een afspraak gemaakt voor een poliklinische operatieve ingreep. Deze
folder geeft u informatie over de behandeling.

Voorbereiding op de ingreep
U wordt verzocht de ochtend van de ingreep te douchen. Uw huid niet meer insmeren met crème, zalf,
bodylotion, olie enzovoorts. De pleisters plakken dan niet goed op de huid.
Heeft u doorgeven bij de polikliniek Dermatologie of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en/of u
een pacemaker of een interne defibrillator (ICD) heeft?

Informatie over de ingreep
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Na het verdoven is de ingreep verder pijnloos. De
wond wordt in verschillende lagen gehecht. De onderhuidse hechtingen lossen vanzelf op. De
hechtingen door de huid worden later op de polikliniek Dermatologie verwijderd. Over de
hechtingen worden papieren hechtpleisters geplakt met daar overheen een grote pleister. Laat deze
hechtpleisters zitten totdat u op de polikliniek Dermatologie moet terugkomen. De pleisters mogen
niet nat worden. U mag dus tijdelijk niet douchen of zwemmen. Soms is het mogelijk, afhankelijk van
de plaats van de ingreep om een zogenaamde ‘douchepleister’ over de wond aan te brengen. De
verpleegkundige informeert u hierover. Als deze ‘douchepleister’ loslaat, moet u deze verwisselen.
Soms hoeft na de ingreep de wond niet gehecht te worden. Meestal krijgt u dan een zalf mee.

Na de ingreep
Na de ingreep kunt u direct weer naar huis. U hoort na de ingreep wanneer de hechtingen verwijderd
worden. Deze afspraak moet door u gemaakt worden bij de balie op de polikliniek Dermatologie. Als
de hechtingen eruit zijn gehaald worden er opnieuw papieren hechtpleisters over de wond geplakt om
het litteken zo mooi mogelijk te laten genezen. Deze hechtpleisters moeten nog een aantal
dagen blijven zitten; ze mogen niet nat worden. De verpleegkundige vertelt u wanneer u de pleisters
eraf kunt halen. Wij raden u ten sterkste aan niet te roken gedurende één week voor en twee
weken na de operatie. Roken vermindert de doorbloeding ernstig, zodat de wondgenezing verstoord
wordt. Als bij u de wond op de rug zit, let er dan op dat er de eerste weken zo min mogelijk spanning
op de wond komt, bijvoorbeeld door voorzichtig te bukken en/of te tillen. Een blauwe plek na een
operatie is niet ongewoon. Flinke inspanning en sporten is tot enkele dagen na het verwijderen van
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de hechtingen niet verstandig. Als de wond zich in de buurt van het oog en/of de neus bevindt, kan
het zijn dat u een dik blauw oog krijgt. Deze verdwijnt vanzelf. Als er zich een nabloeding of een
infectie voordoet (dit merkt u door pijn, ruiken of pussen van de wond), neemt u contact op met de
polikliniek Dermatologie. Voor spoedgevallen kunt u 's avonds, 's nachts of in het weekend contact
opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Soms werkt de onderhuidse hechting zich na weken
naar buiten. U ziet en voelt dan een klein hard puntje. Als u er last van heeft kunt u deze hechting op
de polikliniek laten verwijderen. Bij pijn mag u paracetamol innemen (maximaal 4 keer daags 1000
milligram). Bij eventuele klachten of vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de polikliniek Dermatologie.
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