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  NVT gecertificeerd traumachirurg 

  NVKC gecertificeerd chirurg bij kinderen 

  Hand- en pols chirurgie 

  Posttraumatische chirurgie 

  Minimaal invasieve liesbreukchirurgie 

 

 



POK? 

• POK = Poliklinische Operatie Kamer 

• PKV = Poli Klinische Verrichtingen 

• PKV = Poliklinische Kleine Verrichtingen 



Wat naar POK of POLI? 

• Almelo 
– Huisarts belt met secretaresse 
– Kleine naevus, atheroom, ingegroeide teennagel 

wordt direct op POK gepland 
– Anders eerst poli 

• Hengelo 
– www.zgt.nl > Voor professionals > Huisarts > 

Verwijsformulieren > Verwijzingen naar ZGT in 
Hengelo > Heelkunde > Kleine chirurgische ingrepen > 
Download verwijsformulier 

• Beide lokaties: E-verwijzen 
 

 

http://www.zgt.nl/


Kleine chirurgische verrichtingen, wat 
en hoe door huisarts zelf en wat op 

POK 
• In het algemeen: 

– Bij twijfel > niet doen 

– Lage exposure ingrepen > niet meer doen 

– Goed materiaal 

– Assistentie 

– Check antistolling 



Antistolling 

• Ascal  

• Plavix 

• Sintrom/Marcoumar 

• Dabigatran e.d. 



Antistolling 

• Ascal of Plavix > continueren (zo allebei, dan plavix stop) 
• Persantin > continueren 
• Sintrom/Marcoumar > staken resp 3 en 7 dgn 

 Evt overbruggen met LMWH afh van thromboserisico 
 Hoog thromboserisico: 
  Geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, CHA2DS2VASc: 4-  
  6 punten 
  Geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte 
   Atrium fibrilleren met Mechanische hartklepprothese 
   Atrium fibrilleren met doorgemaakt CVA 
   Mechanische hartklepprothese in mitraal of tricuspidaal positie        
  Hartklepprothese (mechanisch of  biologisch) recent geplaatst (<   
  3maanden) 
  Hartklepprothese met extra risico factoren zoals TIA/CVA, AF,    
  maligniteit    
  Mechanische Hartklepprothese oud model (Caged ball, tilting disk)    
  Intracardiale trombus 

  Binnen 1 – 3 maanden na VTE 
  VTE met bekende trombofilie 
  Recidiverende idiopathische VTE 

 

• Dabigatran e.d. > staken 2-3 dagen tevoren 



Goed materiaal 
In ieder geval  



Goed materiaal 
In ieder geval 



Goed materiaal 
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Goed materiaal 
In ieder geval 



Goed materiaal 
Eventueel 
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Goed materiaal 
Eventueel 



Goed materiaal 
Eventueel 



Goed materiaal 
Eventueel 



Hechtmateriaal 



Assistentie 

 

 



Kleine chirurgische verrichtingen 

• Ingegroeide teennagel  
• Lipoom    
• Atheroomcyste 
• Dermatofibroom 
• Naevus 
• Re-excisie melanoom 
• Arteria temporalis biopt 
• Nagelextractie 
• Ganglion (pols, vinger) 
• Mucoidcyste lip 
• Trigger finger 
• Carpaal tunnel syndroom 
• Corpus alienum 
• Vasectomie 
• Klieven tongriem 
• Port-a-cath verwijderen 

 
 
 



Ingegroeide teennagel 

• Door huisarts? 

 

 

 

 

 

 

 



Ingegroeide teennagel, casus 

• Klassieke beeld 

• Anaesthesie mbv 
Lidocaine 1 % vgls 
Oberst 



Ingegroeide teennagel 

 



• Zorg dat ruime 
hoeveelheid nagel 
(matrix) wordt 
verwijderd 



• Slaugje 

• Kan ook met 
vinger van 
handschoen 



• Nagel 
mobiliseren 
van nagelbed 



• Nagel 
mobiliseren 
van 
eponychium 
(nagelriem) 



• Met stevige 
rechte schaar 
inknippen 
nagel tot en 
met de basis 



• Met klem of 
naaldvoerd
er nagel er 
uit 
“wrikken” 



 



• Nagel 
verwijderd 

 



• Of toch niet? 

• > altijd 
controle op 
rest cq 
nagelbasis! 



• Rest basis 
ook 
verwijderd 



• Excisie nagelmatrix 



• Met kleine 
scherpe 
lepel 
uitkrabben 
in de hoek 



 



• Vaseline 
rondom 



• Fenol 85% 



• “Pijltje” 

• Wattenstaafje 

• Klein gaasje 



• Pijltje 



• In de hoek 
manouvreren 



• 2 minuten 
laten zitten 



• Daarna uitspoelen 
met alcohol 



• Polyethyleenglycol 400 

• PEG 400 

• Macrogol 400 



• Verbinden 

• Na 24 uur verwijderen 
verband en 1 dd 
uitdouchen + pleister 

• Uitleg: wordt rood, dik 
en wond produceert 
vocht 



Nagelextractie 

• Door huisarts? 

• Oberst anesthesie lidocaine 1% 

• Evt nagel voor schimmelonderzoek 



Lipoom 

• Door huisarts? 

• Max 3-4 cm 

• Subcutaan 

• Niet in de nek (lipoma nuchae) 

– > NB ook niet op POK 

• Geen PA tenzij twijfel over diagnose 



Atheroomcyste 

• Door huisarts? 

• Kijk uit met atheroomcysten in hals 

• Geen onstoken atheroomcyste excideren 

• Geabcedeerde cyste alleen draineren, 
excideren in 2e tempo 

• Verdoving door “field block” 

• Geen PA 



Dermatofibroom 

• Door huisarts? 

• Niet zelden zonder verdoving 

• Bij twijfel PA 



Naevus 

• Door huisarts? 

• Op extremiteiten altijd lengte incisie! 

• Krappe marge (3mm) 

• Altijd PA                     



Mucoidcyste lip 

• Door huisarts? 

• Assistentie 

• Let op lippenrood 



Klieven tongriem 

• Door huisarts? 



Corpus alienum 

• Door huisarts? 



Vasectomie 

• Door huisarts? 



Ganglion 

• Door huisarts? 

NB vaak onderliggende pathologie (artrose) 



Trigger finger 

• Door huisarts? 



Arteria temporalis biopt 

• Door huisarts? 

• Biopt > 2 cm ivm “”skip lesion”  



Re-excisie melanoom 

• Door huisarts? 

• Re-excisie marge afhankelijk van Breslow 
diepte 

• Follow-up 



Carpaal tunnel syndroom 

• Door huisarts? 


