Behandeling onder plaatselijke verdoving
Dermatologie
Binnenkort ondergaat u in het ETZ een operatieve behandeling onder plaatselijke verdoving. De
behandeling vindt plaats op polikliniek Dermatologie. Uw specialist heeft u verteld hoe de
behandeling plaats gaat vinden.
Voor de behandeling wordt deze informatie nogmaals verteld. Als u vragen hebt, kunt u ze op dat
moment stellen.
De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Dit wil zeggen dat u één of meerdere
verdovingsprikken krijgt rondom het te behandelen gebied. De behandeling duurt gemiddeld 15
tot 30 minuten en u kunt na de behandeling meteen naar huis.
Nuchter
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn; u mag gewoon eten en drinken.
Overgevoelig
Indien u ergens overgevoelig voor bent, bijvoorbeeld pleisters, is het belangrijk dit vooraf aan de
behandelend arts en/of de polikliniekassistente te melden.
Wat neemt u mee?
U moet uw patientenpas meebrengen.
De voorbereiding thuis
Make-up
Indien u aan uw gezicht geholpen wordt, mag u, de dag van behandeling, geen dagcrème of make-up
in het te behandelen gebied gebruiken.
Kleding
Er kan soms wat bloed op de kleding komen. Zorg dat u kleding draagt waarbij dit niet zo erg is.
Medicijnen
U hoeft niet te stoppen met bloedverdunnende medicijnen.
Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u
verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Dermatologie.
U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt
geholpen worden.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u op werkdagen, tijdens kantooruren,
contact opnemen met polikliniek Dermatologie.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Dermatologie

(013) 221 00 40

Locatie ETZ Elisabeth
Route 33
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 1
Locatie ETZ Waalwijk
Wachtruimte 2, Route 7
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