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Verwijderen van

huidweefsel
Excisie



Inleiding
In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, afdeling 

Dermatologie, u informatie geven over de ingreep, 

waarbij een stukje weefsel wordt weggesneden. Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Voorbereiding
Bloedverdunnende tabletten, zoals acenocoumarol, 

acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium, kunnen 

gewoon door gebruikt worden, tenzij uw 

dermatoloog anders aangeeft. Bij bepaalde 

hartafwijkingen of orthopedische implantaten wordt 

soms geadviseerd om, voorafgaand aan een ingreep, 

antibiotica in te nemen. Bij huidingrepen is dit 

meestal niet nodig. Alleen in het geval er geopereerd 

wordt in een geïnfecteerd (bacterierijk) gebied, zal uw 

dermatoloog u een antibioticum voorschrijven. Mocht 

u een pacemaker hebben of allergisch zijn voor 

antibiotica of jodium dient u dit aan de dermatoloog 

kenbaar te maken.

Wij adviseren u om niet alleen naar huis te gaan na 

de ingreep. Neem iemand mee of laat u ophalen.



De ingreep
De huid wordt (meestal met Betadine®) 

gedesinfecteerd en u krijgt plaatselijk een verdoving 

door middel van enkele injecties rondom de plaats 

van behandeling. Daarna wordt de behandelplaats 

afgedekt met een steriele doek. Zodra de verdoving 

is ingewerkt, wordt het weefsel weggesneden. 

Tenslotte wordt de huid gehecht en de wond 

verbonden. De behandeling duurt meestal 30 

minuten.

Het weefsel, dat is weggehaald, wordt vrijwel altijd 

voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium. 

Pas na microscopisch onderzoek kan met zekerheid 

bepaald worden of de afwijking in zijn geheel 

(radicaal) verwijderd is.

Na de ingreep
Direct na de ingreep zal uw dermatoloog soms 

adviseren om nog enige tijd in de wachtkamer plaats 

te nemen om te controleren dat er geen nabloeding 

optreedt. Als de verdoving is uitgewerkt (meestal 

na 3 uur) kunt u op de plaats van behandeling pijn 

krijgen. Als pijnstilling adviseren wij paracetamol. 

Gebruik liever geen aspirine of NSAID’s (bijvoorbeeld 

ibuprofen of naproxen); dit kan een nabloeding 

veroorzaken.

Zolang de hechtingen niet verwijderd zijn, mag de 

wond niet langdurig nat worden. Meestal kan er na 

drie dagen wel kort gedoucht worden. Wij adviseren 

u geen sport of zwaar lichamelijk werk te doen als de 
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ingreep heeft plaatsgevonden op armen, benen of 

romp. De kans bestaat dat door de inspanning de 

hechtingen breken.

Mogelijke complicaties
Hoewel er steriel gewerkt wordt, blijft er een 

klein risico op een wondinfectie. Soms is het 

noodzakelijk om dit met antibiotica te behandelen. 

In de huid lopen onder andere zenuwen en 

bloedvaten. Deze kunnen tijdens een ingreep 

beschadigd raken. Meestal geeft dit geen grote 

problemen. Indien er een nabloeding optreedt, 

is het vaak voldoende om een schone doek 

gedurende vijftien minuten op de wond te duwen. 

Beschadiging van zenuwen kan soms een plaatselijk 

doof of pijnlijk gevoel geven en in een enkel geval 

verminderde werking van spieren.

Controle
Als u hechtingen in het gezicht heeft, worden die 

na een week verwijderd. Hechtingen op andere 

plaatsen worden pas na 10 – 14 dagen verwijderd. 

De uitslag van het microscopisch onderzoek wordt 

meestal tegelijkertijd met het verwijderen van de 

hechtingen medegedeeld.

Soms is het mogelijk om de wond helemaal te 

hechten met oplosbare hechtingen. De hechtingen 

hoeven dan niet verwijderd te worden. U krijgt dan 

een telefonische afspraak om de uitslag van het 

onderzoek te bespreken.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie 

nog vragen hebben, stel die dan gerust aan 

uw dermatoloog of de doktersassistente/

verpleegkundige.

Bij problemen of complicaties kunt u

(op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur)

contact opnemen met de polikliniek Dermatologie, 

telefoonnummer (010) 291 22 60.

Buiten deze tijden kunt u het best contact 

opnemen met uw huisarts of met de Spoedeisende 

Hulp van het Maasstad Ziekenhuis.



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.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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