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Inleiding 
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis behandeld voor een kleine 
ingreep. De ingreep wordt uitgevoerd door een chirurg of een 
plastisch chirurg.  
 
In deze folder staat de gang van zaken bij deze behandeling 
beschreven. De adviezen zijn bedoeld om een voorspoedig 
verloop van de behandeling te bevorderen. Wanneer u weet 
wat er gaat gebeuren, kunt u zich beter voorbereiden op de 
ingreep. 
 

Voorbereiding 

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op de behandeling. U 
kunt normaal eten en drinken. 
 

Ingrepen met plaatselijke verdoving 

Het verwijderen van moedervlekken 
Moedervlekken (naevi) zijn goedaardige opeenhopingen van 
pigmentvormende cellen in de huid.  
  
Lipomen 
Een lipoom is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen. 
Deze gezwellen hebben de vorm van een ronde, soms pijnlijke, 
ovale bultjes onder de huid. Ze variëren in grootte. 
  
Talgkliercyste 
Een atheroomcyste of talgkliercyste is een holte in de huid. 
Deze ontstaat als de normale uitgang van een afvoergang van 
een haarfollikel en de bijbehorende talgklier afgesloten raakt. 
De cyste heeft een ronde tot ovale vorm in de huid. Meestal zit 
een kleine verstopte porie midden op de zwelling. 
  
Huidgezwellen 
Het verwijderen van oneffen plekjes op de huid die huidkanker 

kunnen zijn. Deze zijn er in verschillende typen. 
  



De behandeling 

De behandeling vindt plaats in de poliklinische operatiekamer.  
 
Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel. Vooraf 
wordt de te opereren plaats met alcohol of jodium zoveel 
mogelijk bacterievrij gemaakt en krijgt u een prik om de plaats 
te verdoven.  
 
Tijdens de ingreep wordt de te opereren plaats afgedekt met 
steriele blauwe doeken. 
 
De wond wordt na de ingreep gehecht en verbonden met een 

pleister of een verband. Dit is afhankelijk van de soort 
behandeling. 
 

Na de behandeling 

Als de behandeling klaar is krijgt u nog enkele adviezen van de 
specialist of de assistente. Tevens krijgt u een nieuwe afspraak. 
Indien nodig krijgt u een pijnstiller of recept mee. 
 

Naar huis 

Als u aan een hand of voet wordt geholpen, is het verstandig 
om niet zelf naar huis te rijden. In de meeste andere gevallen 
kunt u zelfstandig naar huis gaan. 
 

Weer thuis 

Wanneer de verdoving is uitgewerkt kan er enige wondpijn 
ontstaan. U kunt dan een pijnstiller innemen. 
 

Vragen 

We kunnen in deze folder alleen de meest voor de hand 
liggende vragen beantwoorden. Als iets u niet duidelijk is, 
neemt u dan contact op met de polikliniek chirurgie of 
plastische chirurgie telefoon 010 893 00 00. 
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