PATIËNTEN
INFORMATIE
Kleine chirurgische
behandelingen

Deze folder geeft u informatie over een aantal
poliklinische behandelingen onder plaatselijke
verdoving. Voor u geldt de aangekruiste behandeling.
Huidaandoeningen die behandeld worden
☐☐ Moedervlek (naevus); goedaardige opeenhoping
van pigmentcellen in de huid
☐☐ Vetbobbeltje (lipoom); plaatselijke opeenhoping
van vetcellen
☐☐ Goedaardige uitstulping van de huid op een
steeltje (fibroom)
☐☐ Goedaardige cysten (=zakjes) die gevormd
wordt door cellen van de huid (epitheelcyste/
dermoïdcyste)
☐☐ Verstopte talgklier (atheroomcyste)
☐☐ Overige kleine zwellingen van de huid (tumoren)
☐☐ Wigexcisie (ingegroeide teennagel)
De behandeling
Na desinfectie van de huid zal de arts, onder
plaatselijke verdoving, het stukje weefsel verwijderen,
de huid hechten en een verband of pleister
aanbrengen. Meestal wordt het verwijderde weefsel
opgestuurd naar het laboratorium voor microscopisch
onderzoek.
Als er sprake is van een ontsteking van de talgklier,
kan deze soms niet worden verwijderd en wordt
alleen de inhoud eruit gehaald. De wond wordt in
deze gevallen opengelaten; de punt van een gaasje
wordt gedrenkt in desinfectans en daarna in de wond
achtergelaten. Op die manier kan het wondvocht
goed uit de wond komen.

Voor de wigexcisie wordt het ingegroeide deel van
de nagel weggesneden. Bovendien wordt het stukje
weefsel waar het stukje nagel groeit (moedernagel),
geëtst met fenol (chemische stof). Dit wordt aan het
eind van de behandeling weer verwijderd met behulp
van macrogol. Hierna wordt een silicone verband op
de wond aangebracht met een drukverband.
De behandelingen duren ongeveer 15 – 30 minuten.
Na de behandeling
Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijnklachten
krijgen. U kunt dan een pijnstiller gebruiken,
bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (maximaal 8
tabletten per 24 uur).
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de
behandeling voldoende rust houdt. Hierdoor geneest
de wond beter.
Als de wond op een plaats zit waar veel spanning op
staat (bijvoorbeeld knie, elleboog, buikwand) dan
moet u de eerste vier dagen voorzichtig bewegen,
zodat de wond goed kan genezen.
Wij adviseren u niet zelf een voertuig te besturen,
maar vervoer en begeleiding naar huis (vooraf) te
regelen.
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Wondverzorging
☐☐ Wond die gehecht is:
De eerste dag na de behandeling moet de wond
droog blijven. Het verband of de pleister mag
na 1 dag worden verwijderd. Vervolgens kunt u
dagelijks, na het douchen, een schone pleister
op de wond aanbrengen. Wij raden u af om een
bad te nemen; de huid wordt er week van en dat
belemmert de wondgenezing.
☐☐ Wond die niet gehecht is:
Als de wond niet is gehecht moet u de volgende
dagen de wond 3 maal daags spoelen. Het
drukverband mag u na 24 uur verwijderen.
−− U verwijdert eerst het verband en het gaasje.
−− U spoelt met de douchekop, de wond met lauw
water, ongeveer 5 minuten.
−− U droogt de wond en dekt deze af met een
gaasje of pleister.
−− Bij wigexcisie verbindt u opnieuw de wond; dat
kan met een pleister.
Dit blijft u doen tot de volgende controle op de
polikliniek.
Controle
U krijgt een afspraak mee voor controle op de
polikliniek. Afhankelijk van de behandeling vindt
de controleafspraak plaats tussen 5 en 14 dagen na
de ingreep op de polikliniek chirurgie. Tijdens deze
controle wordt de wond gecontroleerd, eventueel
hechtingen verwijderd. Als er weefsel naar het
laboratorium is opgestuurd voor onderzoek, wordt
tijdens deze controle de uitslag met u besproken.
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Tot slot
Hebt u na het lezen van deze informatie nog
vragen, stel die dan gerust aan de arts of de
verpleegkundige. U kunt ook bellen met de
polikliniek Chirurgie, telefoon (010) 291 22 45.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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