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Wondverzorging na Mohs’ chirurgie  
 
U bent behandeld via Mohs’ chirurgie. In deze folder leest u uitleg voor de 
wondverzorging na deze behandeling. 
 
Instructies na de behandeling 
 Het drukverband laat u 48 uur zitten. De 

hechtstrips die over de hechtingen 
geplakt zijn mag u laten zitten, deze 
worden bij de volgende afspraak 
verwijderd. 

 Na het verwijderen van het drukverband 
na 48 uur mag de wond weer nat worden. 
Maar u moet wel zorgen dat de 
hechtpleisters blijven zitten. Douchen is 
dan weer toegestaan.  

 Bij een ingreep in het gezicht kan een 
zwelling en/of bloeduitstorting ontstaan 
(deze kan zeven tot tien dagen blijven, 
houdt u daar rekening mee). Meestal is 
hiervoor geen extra behandeling nodig. 

 Als pijnbestrijding kunt u paracetamol 
gebruiken (tot maximaal vier keer per 
dag twee tabletten van 500 mg). 

 Belangrijk is dat u een week niet bukt en 
niet zwaar tilt, zodat er geen extra druk 
komt op uw wond. 

 Nadat de hechtingen zijn verwijderd mag 
u 2 weken niet zwemmen of naar de 
sauna.  

 Roken is slecht voor de doorbloeding van 
de huid. Deze doorbloeding is juist van 
belang bij huidtransplantaties of 
huidverschuivingen. Het is daarom 
verstandig niet te roken rond de 
operatiedatum tot een week nadien. 

 U mag na de behandeling niet zelf een 
motorvoertuig besturen. 

 
Mogelijke complicaties (problemen) 
 Er kan een infectie ontstaan in uw wond. 

Dit kan 2 tot 3 dagen na de 
operatiedatum gebeuren. U merkt dit 
doordat u pijn krijgt of een kloppend 
gevoel in het litteken met roodheid en 
soms pus. Als dit gebeurd, neem dan 

contact op met onze polikliniek, 
dermatologie. 

 
 Na het verwijderen van de hechtingen 

kan de wond openspringen. Neem contact 
op met de polikliniek dermatologie 
wanneer dit gebeurt. 

 Het kan soms voorkomen dat een 
operatiewond nabloedt. Maak de wond 
schoon met lauw water. Neem ook 
contact op met de polikliniek 
dermatologie. 

 Druk bij bloedingen altijd minimaal 15 
minuten achter elkaar met een schone 
droge doek op de plek van de bloeding. 
Blijft het bloeden? Neem dan contact op 
met de polikliniek dermatologie.  

 

Contact 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Of heeft u een complicatie? Neem 
dan contact op met de polikliniek 
dermatologie Hengelo. 
Telefoonnummer: 088 708 53 40.  
Avond/weekend/spoed: 088 708 53 55. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

