EXCISIE
EEN INGREEP IN DE HUID
FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Met uw arts heeft u afgesproken dat bij u een huidafwijking
wordt verwijderd; in medische termen noemen we dit een
"excisie". In deze folder vertellen we u daar meer over.

Gebruik geneesmiddelen

Tijdens uw eerste polikliniekbezoek heeft de arts u gevraagd
welke geneesmiddelen u gebruikt. Indien u antistollingsmiddelen inneemt -zoals Sintrom(mitis) of Marcoumarheeft de arts u mogelijk een briefje meegegeven voor de
trombosedienst en in sommige gevallen een recept voor
vitamine K druppels.
Wilt u tijdig een afspraak maken met de trombosedienst,
telefoonnummer 010 893 94 95. Indien van toepassing vertelt
de trombosedienst u hoeveel druppels vitamine K u 24 uur vóór
de ingreep moet innemen.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de poliklinische operatiekamer.
U kunt zich melden aan de balie van de polikliniek
Dermatologie, liften B, 2e etage, route 2.09
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Nadat het
stukje huid is verwijderd, wordt de wond gehecht. Indien
mogelijk wordt de gehecht met onderhuidse, oplosbare
hechtingen.
Meestal stuurt de arts een verwijderd stukje huid - voor
weefselonderzoek- naar het pathologisch anatomisch
laboratorium.
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

De uitslag van het pathologisch onderzoek bespreekt de arts
met u tijdens uw volgende afspraak.

Complicaties

Na een operatieve ingreep kunnen complicaties optreden, zoals
een nabloeding of een wondinfectie. Dit komt echter zelden
voor.
Als u vermoedt dat u een complicatie heeft verzoeken we u
contact op te nemen met de Polikliniek Dermatologie /
Chirurgie, telefoon 010 893 00 00.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende Hulp (SEH), telefoon 010 893 93 93.

Na de ingreep

Na de ingreep die u de wond droog te houden tot de hechtingen
verwijderd worden. De behandelend arts bespreekt met u
wanneer u weer kan sporten. Gebruik na de ingreep rustig
pijnstillers zoals Paracetamol of Brufen. Als dit niet voldoende
blijkt te zijn, neem dan contact op met de polikliniek.

Verwijderen van de hechtingen

Voor het verwijderen van de hechtingen krijgt u een nieuwe
afspraak.
Wanneer de hechtingen worden verwijderd, is afhankelijk van
de plaats van de ingreep:
 in het gezicht
na 5 à 7 dagen
 op de romp na 9 à 12 dagen
 op de armen
na 10 à 14 dagen
 op de benen na 10 à 14 dagen
De hechtingen worden verwijderd op de polikliniek.

Vragen

In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen
beantwoord. We kunnen ons voorstellen dat u ook na het lezen
hiervan meer zou willen weten over uw specifieke situatie.
Aarzelt u niet, maar bel ons.
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Bij verhindering

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, belt u ons dan
ruim van tevoren:
Schiedam
Maassluis
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