
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEINE CHIRURGISCHE VERRICHTINGEN 

OP HET POLIKLINISCH OPERATIE CENTRUM 
(POC) 
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Inleiding 
Binnenkort ondergaat u een poliklinische behandeling in het 
Poliklinisch Operatie Centrum (POC). Dit is een kleine 
chirurgische ingreep onder plaatselijke verdoving.  

 

Adviezen 
Als voorbereiding op de poliklinische behandeling adviseren wij 
u het volgende: 
 Zorg dat u normaal hebt gegeten en gedronken wanneer u 

voor behandeling komt. 
 Trek gemakkelijke kleding aan. 

 Gebruik geen make-up wanneer u aan uw gezicht wordt 
behandeld. 

 Draag geen sieraden en verwijder uw nagellak bij een 
operatie aan uw hand, pols, voet of enkel.  

 Zorg dat u pijnstilling in huis hebt, zoals Paracetamol 
(tabletten of zetpillen). 

 Wilt u, indien u medicijnen gebruikt, hiervan een lijstje of 
medicijnkaart meenemen. 

 Bent u overgevoelig voor pleisters, jodium of bepaalde 
medicijnen, meldt u dit dan voor de ingreep aan uw 

behandelend specialist. 
 Wij raden u aan iemand te vragen om u te begeleiden na de 

ingreep. Het is verstandig dat u niet zelf actief aan het 
verkeer deelneemt. 

 Als u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan direct door 
bij het maken van de afspraak. In overleg met de arts kan 
worden bepaalt of u dit kan continueren. 

 

Waar vindt de behandeling plaats? 
De behandeling vindt plaats op het POC op de eerste 
verdieping, balie 131. De ingang van het POC bevindt zich aan 
de buitenkant van het ziekenhuis. U moet dus niet via de 
Hoofdingang naar binnen.  
Komt u met de auto? Volg dan de bordjes ‘Poliklinisch 
Operatiecentrum’ als u het terrein op rijdt, deze leiden u naar 
de juiste parkeerplaats. Komt u met de fiets of het openbaar 
vervoer? Volg dan de bordjes ‘Poliklinisch Operatiecentrum’, 
deze vindt u op de bewegwijzeringborden langs het voetpad.   
 



Poliklinische behandelingen 

 
Atheroomcyste 
Dit is een onderhuidse opeenhoping van talg door een verstopte 
talgklier. De opeenhoping zit in een zakje (cyste) dat kan 
scheuren. Als dit gebeurt, ontstaat een ontsteking. 
Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid 
wordt de talgklier met zakje verwijderd. Het sluiten van de huid 
is afhankelijk van de mate van ontsteking. Alle 
nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een 
nazorgkaart.  

 
Lipoom 
Dit is een onderhuidse vetbobbel. Deze wordt veroorzaakt door 
een opeenhoping van vetcellen. 
Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid 
wordt de vetbobbel verwijderd. Voor het sluiten van de huid zal 
de arts bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet 
oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies en 
leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.  
 

Naevus 
Dit is een moedervlek die bestaat uit opeenhoping van 
pigmentcellen.  
Behandeling: Door middel van een omsnijding wordt de 
moedervlek verwijderd. Voor het sluiten van de huid zal de arts 
bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet oplosbare 
hechtdraden. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u 
mee op een nazorgkaart.  
 
Arterie Temporalis Biopt (ATB) 
Dit is een ingreep die voornamelijk wordt verricht bij 

verdenking van een ontsteking van de vaten.  
Behandeling: Door middel van een klein sneetje bij de slaap 
wordt dit slagadertje opgezocht. Er wordt een klein stukje 
tussenuit gehaald en opgestuurd voor onderzoek. Voor het 
sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van 
oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies 
en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart. 
 



Ganglion 

Dit is een zakje gevuld met gelei en bevindt zich altijd in de 
buurt van pezen of gewrichten, meestal in de pols of de voet. 
Bij het verwijderen van een ganglion is de kans dat het 
terugkomt aanwezig. 
Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid 
wordt de ganglion (zakje gevuld met gelei) verwijderd Voor het 
sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van 
oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies 
en leefstijladviezen krijgt u mee op  een nazorgkaart. 
 

Ingegroeide teennagel 
Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. 
De nagel is hierbij in de huid gegroeid en geeft irritatie, pijn en 
ontsteking. 
Behandeling: Door middel van een plaatselijke verdoving in de 
vorm van een injectie wordt de teen verdoofd. De nagel wordt 
blijvend versmald door de nagelrand weg te knippen.  
Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op  een 
nazorgkaart. 
 

Let op 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, waaronder ook 
(kinder-)aspirines worden verstaan, moet u dit altijd melden 
aan de specialist. 
 

Mogelijke complicaties 
Na alle ingrepen kunnen complicaties optreden. Denk hierbij 
aan nabloedingen en wondinfecties. U moet altijd contact met 
ons opnemen bij problemen of ernstige pijnklachten. Tijdens 
kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Chirurgie, via telefoonnummer 010 – 461 6163. Buiten 

kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende 
Hulp van Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 
6720. 
 
 



Wetenschappelijk onderzoek  
Als bij u urine, bloed of weefsel wordt afgenomen voor 
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’ 
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen 
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet 
aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem 
verwerken van uw lichaamsmateriaal.  
   
Alle belangrijke informatie over onderzoek van 
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting. 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de 
folder hoe u bezwaar kunt maken.  

 

Bericht van verhindering 
Bent u onverwachts voor de afspraak verhinderd, neemt u dan 
contact op met de polikliniek Chirurgie, via telefoonnummer  
010 – 461 6163. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
tussen 8.15 uur en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met 
de polikliniek chirurgie, via telefoonnummer 010 – 461 6163. 
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