
 
 

     

 

 

Patiënteninformatie 

 

Split skin graft of Full thickness graft (Huidtransplantaat) 

U bent op consult geweest bij een van onze plastisch chirurgen en er wordt een plek gesloten 

met behulp van een huidtransplantaat.  

De behandeling 

Er zijn 2 manieren die wij gebruiken om een plek te sluiten met een transplantaat: 

- De FTG (Full thickness graft) is een huidlap met volledige huiddikte en bevat haarzakjes, 

zweetklieren,talgklieren en zenuwcellen. De dikte hangt af van de plaats, zo is de huid 

van de rug veel dikker dan de huid van de bovenoogleden.  

 

- De SSG (Split skin graft) bestaat alleen uit het bovenste laagje van de huid. Het kan in 

dikte variëren.  

De plastisch chirurg zal met u bespreken wat voor een huidtransplantaat u krijgt. Dit verschilt per 

operatie-indicatie en locatie van de wond.  

Operatie 

Afhankelijk van het type transplantaat, locatie en grootte, vindt de operatie op de POK kamer 

onder plaatselijke verdoving plaats of op de grotere operatiekamer onder narcose of roesje.  

Genezing 

Over het algemeen geneest de donorplaats vrij snel. Bij een FTG wordt de huid gesloten met een 

hechting en bij een SSG wordt de huid geschaafd en verbonden.   

De plaats waar de huid naar toe wordt getransplanteerd heeft meer aandacht nodig. Het 

transplantaat moet ingroeien door nieuwe bloedvaatjes te vormen. Het is belangrijk dat er niets 

tussen het wondbed en de huid komt. Dit kan door een bloedstolsel (hematoom) of door vocht. 

Om dit te verminderen krijgt u een drukverband (op het transplantaat) om druk te bieden en 

schuifkracht te voorkomen. Door rustig aan te doen en geen druk op te bouwen verminder je de 

kans.  

Controle  

Na 5 dagen tot 1 week komt u terug voor controle en wordt het verband verwijderd. Hierna wordt 

er bekeken wanneer u weer langs moet komen. Dit is afhankelijk van hoe het gaat.  

Adviezen:  

 Tot de eerste controle mag u niet douchen, het verband en getransplanteerde huid 
mag niet nat worden. Bij de eerste controle vertellen wij u wanneer u weer mag 
douchen. 

 Het is verstandig om de eerste 2 dagen om de 6 uur 2 paracetamol van 500 mg in te 



nemen. Eventueel aanvullende pijnstilling wordt met u besproken.  

 Het is in alle gevallen belangrijk dat er zo min mogelijk spanning op het transplantaat 
komt te staan. Wij verzoeken u daarom rustig aan te doen totdat de verpleegkundige of 
arts aangeeft dat u inspanning mag verrichten. Houd rekening met gemiddeld 3 weken.  

 Geen druk opbouwen. 
o Been: zoveel mogelijk hoog houden en alleen kleine stukjes in huis lopen i.v.m. 

zwelling. 
o Hand: hand in mitella en hoog houden.  
o Romp: geen zware dingen tillen. 

 De eerste 2 weken niet roken voor het herstel. 

 De eerste 2 dagen geen alcohol drinken (is bloedverdunnend) 
 

Tot slot 

Indien u vragen heeft na het lezen van de folder of na de ingreep kunt u contact opnemen met de 

polikliniek plastische chirurgie. Bij nood, buiten kantooruren, kunt u contact opnemen met de 

spoedeisende hulp. 

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. 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat ons dit dan weten.  
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