Adviezen na
verwijdering van een
huidafwijking

U heeft een excisie ondergaan. Dit is de verwijdering van een
huidafwijking. In deze folder vindt u informatie over de leefregels
die belangrijk zijn voor een goed herstel.

Adviezen voor thuis
Pijn na de ingreep
Waarschijnlijk heeft u na de operatie niet veel pijn. Als dat nodig is, kunt
u maximaal driemaal per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg
innemen.
Pleisters
Op het wondje zitten hechtpleisters. Deze pleisters bevorderen de
genezing. Het is daarom belangrijk dat u de pleisters tot de controle op
de polikliniek laat zitten. Als een pleister loslaat, kunt u er het beste een
nieuwe overheen plakken. U krijgt hiervoor extra gaasjes en pleisters mee.
Het wondje en de pleisters mogen nat worden. Vanaf de eerste dag na de
ingreep kunt u dus gewoon weer douchen of in bad gaan.
Alcohol
Zorg dat u op de dag van de ingreep geen alcohol drinkt. Dit verdunt het
bloed.
Nabloeden
Komt er bloed uit het wondje? Leg er dan een dubbelgevouwen gaasje
op en druk dit zo’n tien minuten licht op de wond. Blijft het wondje toch
bloeden, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie of
buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp.
Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.
Voorkom spanning op de wondranden
Om te voorkomen dat het wondje openspringt, is het belangrijk om
spanning op de wondranden te voorkomen. Vooral wondjes op de rug,
schouders en onderbenen kunnen bij beweging flink onder spanning komen
te staan. Afhankelijk van de plaats en grootte van de ingreep kunnen de
hechtingen er na vijf tot veertien dagen uit.

Verzorging van het litteken
Voor een zo smal mogelijk litteken kunt u nog zes weken hechtstrips op
het wondje plakken. Deze strips zijn verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.
Vanaf een week na het verwijderen van de hechtingen kunt u het litteken
insmeren met littekencrème zoals Calendula of Biodermal. Het is verstandig
het litteken drie maanden niet bloot te stellen aan zon of de zonnebank.

Controle op de polikliniek
Vijf dagen tot twee weken na de ingreep verwijdert de dokterassistente
de hechtingen op de polikliniek Plastische Chirurgie. U krijgt hiervoor een
afspraak mee. Als er bijzonderheden zijn of als u vragen heeft, beoordeelt
ook de plastisch chirurg het wondje.

Complicaties
Neem direct contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie als:
• u veel pijn heeft
• de wond blijft bloeden.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
polikliniek Plastische Chirurgie van
HMC Antoniushove, telefoon 088 979 24 45
HMC Bronovo, telefoon 088 979 44 99
HMC Westeinde, telefoon 088 979 24 45
Spoedeisende Hulp
HMC Bronovo, telefoon 088 979 44 45
HMC Westeinde, telefoon 088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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