plastische chirurgie

Poliklinisch verwijderen van een goedaardige
huidafwijking
U bent bij de huisarts of de dermatoloog geweest vanwege een goedaardige
huidafwijking waarvan gewenst is dat deze wordt verwijderd.
Als u bloedverdunners gebruikt is dat
besproken tijdens het bezoek aan de
polikliniek plastische chirurgie. Het hangt van
de operatie en de soort bloedverdunner af of
u moet stoppen. Alle andere medicatie kan
gewoon worden ingenomen.

Behandeling

De plastisch chirurg verwijderd het plekje
door middel van een operatie onder
plaatselijke verdoving. Soms is de
moedervlek zo groot dat het verwijderen
beter onder narcose gedaan kan worden. Dit
is met u besproken tijdens het bezoek aan de
plastisch chirurg. In dit geval vind het
verwijderen plaats op de operatiekamer.
Hiervoor moet u langs het opnamebureau en
wordt u gescreend door de pre operatieve
arts. U wordt gescreend op uw
gezondheidstoestand betreffende de geplande
operatie
De verwijderde huidafwijking wordt meestal
opgestuurd voor weefselonderzoek

Na de behandeling

Als alles goed is gaat u na de ingreep weer
naar huis. U krijgt een afspraak mee voor de
nacontrole op de polikliniek.
In Hengelo is dat route 0.5. In Almelo is dat
route 1.9.
Tijdens de nacontrole worden de hechtingen
verwijderd. Als het weefsel is opgestuurd,
hoort u dan ook de uitslag van het onderzoek.

U mag de dag na de operatie gewoon
douchen, tenzij de arts dit heeft afgeraden.
Hechtpleisters kunt u gewoon laten zitten tot
aan de controle afspraak.
Tegen de pijn kunt u tot maximaal vier maal
daags twee tabletten van 500 mg
Paracetamol nemen. Zie bijsluiter
Paracetamol voor verdere doseringen.

Risico’s/complicaties

Bij elke operatie bestaat de kans dat u een
nabloeding of een infectie krijgt. Deze kans is
niet groot en is de complicaties zijn goed te
behandelen. Wel kan het litteken daardoor
minder fraai worden.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, stelt u deze gerust, wij willen
ze graag voor u beantwoorden.
Wanneer zich na de operatie problemen
voordoen, kunt u contact opnemen met het
secretariaat plastische chirurgie, bereikbaar
op maandag tot en met vrijdag van
08.00 - 16.30 uur, telefoonnummer
088 708 52 45.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen
met de afdeling spoedeisende hulp,
telefoonnummer 088 708 78 78.
De mogelijkheid bestaat dat u dan naar de
eerste hulp van een ander ziekenhuis wordt
verwezen. Dit komt omdat de maatschap
plastische chirurgie dienst heeft voor de hele
regio.
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Voor de operatie

