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Algemene informatie 

 

Zorgpaden 

Het LangeLand Ziekenhuis werkt voor een deel van haar patiëntengroepen met zorgpaden. Een 

zorgpad beschrijft op een heldere manier de stappen die u als patiënt doorloopt, zodat duidelijk 

is waar u op welk moment aan toe bent binnen uw zorgtraject. 

Op de volgende pagina ziet u schematisch weergegeven welke stappen u de komende tijd zult 

doorlopen. Deze stappen worden verderop in deze folder verder toegelicht. 

 

U bent verwezen naar de poli chirurgie van het Lange Land Ziekenhuis in verband met een 

melanoom. Dit houd in dat u een gesprek krijgt met de chirurg, dat er eventueel nog onderzoek 

plaatsvindt en dat er mogelijk een operatie volgt.  

 

Toestemming 

Door akkoord te gaan met het onderzoek of behandeling, verleent u toestemming. Uw specialist 

kan u expliciet om toestemming vragen. 

 

Opmerkingen 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via  info@llz.nl.  

  



     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Pagina 2 van 6 
 

 

Schematische weergave zorgpad 
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Beschrijving verschillende stappen van het zorgpad 

 

Stap 1: Verwijzing naar de poli chirurgie 

 

Doorverwijzing  

U bent door uw huisarts of dermatoloog doorverwezen  in verband met een melanoom. 

 

Indicatie en afspraak maken  

De huisarts of dermatoloog heeft bij u een voor melanoom verdachte plek op de huid verwijderd 

dit noemen we een diagnostische excisie.  

De huidtumor is hierbij in zijn geheel krap verwijderd. Het weefsel is onderzocht om een 

diagnose te kunnen stellen. De dermatoloog of huisarts heeft deze uitslag met u besproken en u 

doorverwezen naar de chirurg. De afspraak is over het algemeen binnen een week.  

 

Voorbereiding  

Neemt u naar het eerste bezoek het volgende mee: 

• geldig legitimatiebewijs 

• verzekeringspapieren of pasje 

• afsprakenoverzicht 

• verwijzing (brief) van de huisarts 

• eventuele medicatieoverzicht  

 

Gelieve uw waardevolle spullen thuis te laten.  

 

De poli chirurgie  

Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met de polikliniek, tel. 

(079) 346 25 85 

 

Verpleegkundig specialist 

Op de poli chirurgie is een verpleegkundig specialist werkzaam, Irene de Groot. Voor vragen 

kunt u gedurende het hele traject bij haar terecht. Zij is aanwezig van maandag tot en met 

donderdag en bereikbaar op 06-22118933. 

 

Stap 2: Onderzoek- en diagnosefase 

 

Inschrijven:  

Als u voor de eerste keer bij het Lange Land Ziekenhuis komt, moet u zich laten inschrijven bij 

de inschrijf- balie op de begane grond. Indien u al staat ingeschreven, maar er zijn gegevens 

gewijzigd dan dient u dit daar te laten veranderen. 

 



Afspraak chirurg  

De chirurg bespreekt nogmaals met u de uitslag van het weefselonderzoek en geeft uitleg over 

de operatie. Bij de operatie wordt het litteken van de eerdere excisie samen met een deel van 

het omliggende gezonde weefsel verwijderd. Hierna wordt de wond weer gehecht. Wanneer dit 

niet mogelijk is kan er een huidtransplantaat op de wond worden aangebracht. De chirurg 

bespreekt dit van te voren met u. 

Vaak wordt er ook een echo gemaakt van de regionale lymfeklieren (oksel of liesstreek) in de 

buurt van het melanoom om te kijken of de klieren verdikt zijn. Zo nodig wordt er in een verdikte 

klier gepuncteerd om te kijken of deze uitzaaiingen bevat. 

Indien er een punctie gedaan wordt, wil nog niet betekenen, dat het dan ook kwaadaardig is. 

Soms wordt voorafgaand aan de operatie een schildwachtklieronderzoek gedaan. De 

schildwachtklier is de eerste regionale klier waarin de kankercellen terecht kunnen komen bij 

een uitzaaiing. Dit onderzoek verandert niets aan het behandelplan; de operatie. 

 

Operatiedatum  

De operatiedatum wordt ingepland door het planningsbureau. U krijgt dan de definitieve datum 

mee waarop de operatie zal plaatsvinden. Doorgaans binnen 2 weken. 

 

Stap 3: Opname en operatie 

 

Voorbereiding voor de operatie  

Op de dag van de operatie doet u makkelijk zittende kleding aan en neemt u het volgende mee: 

• geldig legitimatiebewijs 

• verzekeringspas 

• afsprakenkaart 

• telefoonnummer van uw begeleider 

 

Nuchter melden  

Voor de operatie dient u nuchter te zijn. Dit houdt in:  

 Vanaf 6 uur voor de operatie niets meer eten;  

 Drinken van heldere (= doorzichtige!) drank is toegestaan tot 2 uur voor de operatie, daarna 

niets meer nuttigen.  

 

N.B. melkproducten, dranken met vrucht-vlees, suiker, alcohol en andere toevoegingen in de 

drank zijn niet toegestaan. 

  



 

Operatie 

Op de operatiedag kunt u zich melden bij de receptie van de hoofdingang. Uw 

afdelingsverpleegkundige zal u voorbereiden op de ingreep. De operatie duurt gemiddeld een 

uur. 

 

Verpleegafdeling 

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer. Daarna komt u terug op de verpleegafdeling. 

U mag de zelfde dag weer naar huis. 

 

Stap 4: Na de operatie 

 

Problemen thuis  

Neem contact op bij de volgende klachten:  

 Nabloeding van de wond  

 Toenemende pijnklachten (ondanks de pijnstillers)  

 Flinke zwelling van de wond met roodheid in wondgebied  

 Koorts hoger dan 38,5˚ C 

 

Neemt  tijdens kantooruren contact op via telefoonnummer: 

• Polikliniek chirurgie, tel. (079) 346 25 85. 

• Irene de Groot verpleegkundig specialist (maandag tot en met donderdag)  

            tel. (06) 22 11 89 33.(op vrijdag poli chirurgie); 

• Spoedeisende hulp: ‘s avonds en in het weekend, tel. (079) 346 25 39 

 

24 uur na de ingreep kunt u ook contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost. 

Bij niet spoed-eisende vragen kunt u contact opnemen met de poli chirurgie of Irene de Groot. 

 

Adviezen voor de tijd na de ingreep  

 Algemeen:  in het algemeen geldt; wat kan dat mag, maar houdt u vooral de eerste dagen 

rust.  

 De eerste 24 uur: u dient de wond(jes) droog te houden. Na 24 uur is douchen toegestaan. 

 De eerste vier weken na de ingreep: het normale leefpatroon kan een dag na de ingreep al 

hervat worden, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene regel: “wat kan dat mag, 

maar luister naar uw lichaam”.



Na de operatie wordt u binnen twee weken terug verwacht op de poli chirurgie. Hier bespreekt 

de chirurg met u de uitslag van het weefselonderzoek van het materiaal wat is verkregen tijdens 

de operatie en de eventuele vervolgstappen. Tevens worden de hechtingen verwijderd. 

 

 

 


