
   
Patiënteninformatie

Verwijderen van een klein huidgezwel 

U bent op consult geweest bij één van onze plastisch chirurgen in verband met een plekje 
op de huid (gezwel). Deze zal verwijderd worden. Op de poliklinische operatiekamer 
aangekomen zal de plastisch chirurg voor de operatie het te behandelen gebied met een stift 
markeren. 

De behandeling
De ingreep duurt ongeveer een kwartier tot 30 minuten, afhankelijk van plaats en grootte. 
Het geschiedt in de meeste gevallen onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg 
tekent de te opereren laesie af en bepaalt de richting van het litteken. Hierna wordt de plek 
verdoofd, waarna de laesie weg wordt gesneden. De wond wordt met hele dunne 
hechtingen gesloten. Op de wond komt een hechtpleister en zo nodig extra verband. 

Na de behandeling
Afhankelijk van de plaats op het lichaam en de spanning op de wondranden kunnen de 
hechtingen na ongeveer 1 week (gezicht) tot 2 weken (ledematen) worden verwijderd. Soms 
wordt er gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen en dan vindt er een telefonische 
afspraak plaats. Uiteraard kan er in het begin wat zwelling of een bloeduitstorting zijn, maar 
dit verdwijnt vanzelf binnen een paar dagen. Om een zo fraai mogelijke genezing te 
stimuleren is rust van het geopereerde lichaamsdeel aan te raden, totdat de hechtingen 
verwijderd zijn. Voordat het resultaat beoordeeld kan worden, moet het litteken goed zijn 
genezen en in een rustig stadium zijn gekomen. Dit is op zijn vroegst na 1 jaar. Gedurende 
deze periode is het raadzaam om het litteken te beschermen tegen de zon, factor 50 of 60 is 
hier ideaal voor (sunblock).

Adviezen
- Niet sporten tot de hechtingen eruit zijn.
- Eerste dag rustig aan doen afhankelijk van de plaats van het litteken.
- Douchen mag i.p. na 1 dag (dit hoort u na de behandeling), niet baden.
- Bij hevig bloeden 10 minuten continu stevig afdrukken, het bloeden stopt dan vanzelf.
- Hechtpleisters mogen blijven zitten tot de hechtingen eruit gaan en bij irritatie mag u deze 
zelf verwijderen.



Tot slot
De kans op een complicatie is bij dit soort ingrepen erg klein. Indien een complicatie (bij 
voorbeeld een nabloeding) zich toch voordoet, kunt u overdag contact opnemen met onze 
polikliniek en buiten kantooruren met de Spoedeisende hulp.

Mocht u na de ingreep of na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De polikliniek Plastische Chirurgie 
is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 
(079) 346 28 04
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