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U wordt geopereerd door de plastische chirurg en de wond die ontstaat wordt bedekt met een
huidtransplantaat. Dit is nodig omdat de wondranden niet gehecht kunnen worden, doordat er
onvoldoende huid is. Dit stukje huid dat als huidtransplantaat wordt gebruikt wordt elders van het
lichaam verwijderd. In deze folder geven wij u informatie over een huidtransplantaat en krijgt u
adviezen voor thuis.

Huidtransplantaat
Er zijn 2 soorten huidtransplantaat.
1.

De volledige dikte van de huid wordt gebruikt en de plaats waar het huidtransplantaat wordt
weggehaald wordt weer met hechtingen gesloten.
De plaatsen waar het huidtransplantaat weggenomen kan worden zijn bijvoorbeeld de liezen,
elleboogplooi, voor of achter het oor of in de hals. Na het wegnemen van het huidtransplantaat
wordt de donorplaats onderhuids gehecht. U houdt op die plaats alleen een litteken over.

2.

Alleen een gedeelte van de dikte van de huid wordt gebruikt. Er wordt een dun laagje huid
afgeschaafd. Dit gebeurt met een speciaal instrument genaamd het dermatoom. De huid wordt
meestal van het bovenbeen gehaald. Omdat de wond die ontstaat een oppervlakkige wond is,
wordt deze verbonden met een speciale pleister die wondvocht op kan nemen en een langere tijd
kan blijven zitten. De wond geneest uit zichzelf. Deze genezing duurt meestal 2 weken maar kan
ook langer duren.

De arts bepaalt welk type van huidtransplantaat gebruikt wordt aan de hand van de plaats op het
lichaam waar geopereerd gaat worden en de grootte van het defect.
Een huidtransplantaat is vaak nodig op plaatsen van het lichaam waar er geen rek in de huid zit zoals
bijvoorbeeld op de schedel, oor, neus, scheenbenen of handen. Ook kan het zijn dat de wond te groot
is om met hechtingen te sluiten.
Het huidtransplantaat wordt vastgehecht of vastgeniet. Tijdens de operatie wordt er nog een sponsje
op het huidtransplantaat bevestigd wat er voor zorgt dat de huid aangedrukt wordt op de wond. Dit
vermindert de kans op een bloeding onder het huidtransplantaat. Het sponsje blijft 5 dagen zitten om
de getransplanteerde huid de kans te geven te hechten en goed te genezen. Het sponsje wordt door
de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie verwijderd. Als het huidtransplantaat goed is

ingegroeid, wordt deze ter bescherming verbonden. In het begin is het huidtransplantaat nog
kwetsbaar ook al is het goed ingegroeid.

Verzorging thuis
Het is belangrijk dat het huidtransplantaat de kans krijgt om goed te genezen.
 Als de huidtransplantatie op uw been plaatsvindt, dan is het van belang de eerste tijd zo weinig
mogelijk in beweging te zijn. U moet uw been zoveel mogelijk hoog houden om ophoping van
vocht in uw been te voorkomen. Als er veel vocht in uw been zit dan geneest de wond minder
goed.
 Bij een huidtransplantaat in het gelaat is het verstandig om de eerste dagen niet te bukken of te
tillen om bloedingen te voorkomen.
Tot de controle op de polikliniek moet u de wond drooghouden en voorzichtig aan doen om stoten te
voorkomen. Het is mogelijk dat u de eerste tijd napijn heeft. U krijgt advies mee voor pijnbestrijding.

Tot slot
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Plastische Chirurgie:
Locatie ETZ Route 32
Locatie Waalwijk Route 46
e-mail: plc@etz.nl

(013) 221 03 40
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