Kleine chirurgische ingrepen
De volgende huidafwijkingen kunnen door middel van een kleine chirurgische ingreep worden
verwijderd:
 Verheven moedervlekken
 (Ouderdoms)wratten
 Skin tags (huidflapjes of wild vlees)
 Ruby spots (rode vaatbultjes )
 Atheromen (talgkliercystes)
 Spider naevi (kleine spinvormige vaatjes)
 Kleine littekens
De ingreep
Afhankelijk van de ingreep duurt deze 10 tot 50 minuten. Nadat het te behandelen gebied is
schoongemaakt en gedesinfecteerd, volgt er een plaatselijke verdoving door middel van een
injectie. Dit voelt wat branderig aan. Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de
arts bezig is. Het te behandelen gebied wordt afgedekt. Na de ingreep wordt deze bedekt met een
pleister. De arts vertelt u wanneer de pleister verwijderd mag worden. Als u in het gezicht bent
geopereerd worden de hechtingen meestal na een week verwijderd. Elders op het lichaam worden
de hechtingen meestal na twee weken verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak bij Fraaii. Bij het
gebruik van onderhuidse hechtingen of een hechtpleister hoeven de hechtingen niet meer
verwijderd te worden.
Vormen van chirurgie
In de meeste gevallen zal een huidafwijking onder plaatselijke verdoving chirurgisch worden
verwijderd middels een excisie (snee), waarbij rekening wordt gehouden met het beste
cosmetische resultaat. Als het niet mogelijk is de wondranden direct te sluiten, wordt een
‘plastiek’ toegepast. Dit is een techniek waarbij huid van elders wordt verschoven om de wond
toch mooi te kunnen sluiten.
Ovaalvormige excisie
De huidafwijking wordt verwijderd onder plaatselijke verdoving. In een ovaalvorm worden altijd
enkele millimeters extra verwijderd om er zeker van te zijn dat de huidafwijking helemaal
verwijderd wordt. De randen van de wond worden vervolgens naar elkaar toe gebracht en
gehecht.
Transposities
Wanneer een ovaalvormige excisie niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er te weinig 'ruimte' of
'rek' in de huid zit om de wondranden naar elkaar toe te brengen) kan een huidtranspositie
worden toegepast. Hierbij wordt de wond gesloten met een stukje nabijgelegen huid.
Transplantaties
Bij grote huidafwijkingen of huidtumoren is soms een huidtransplantatie nodig om de wond te
sluiten. Voor transplantaties in het gezicht wordt vaak de huid achter of voor het oor gebruikt als
donorhuid, omdat deze qua structuur het meest op de gezichtshuid lijkt. Andere plekken die
gebruikt kunnen worden als donorhuid zijn bijvoorbeeld de hals, de bovenarm of de lies.
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Resultaat van de chirurgische ingreep
Vaak kan de huidafwijking met één behandeling worden verwijderd. Soms zijn meerdere
behandelingen of sessies nodig. Door de behandeling ontstaat bijna altijd een litteken. Bij de ene
persoon wordt het litteken mooier dan bij de andere. Dit heeft vooral te maken met uw huidtype.
Littekens hebben soms de neiging breed en dik te worden (hypertroof litteken/keloïd). De
plastisch chirurg streeft altijd naar het beste resultaat. Als u niet tevreden bent met het resultaat is
het belangrijk om hierover contact op te nemen met de plastisch chirurg en te informeren naar
eventuele aanvullende behandelingen (laser, littekenzalf, littekenpleisters).
Mogelijke complicaties
Bij eventuele napijn mag u een pijnstiller nemen (bij voorkeur Paracetamol, volgens de
gebruiksaanwijzing), echter geen aspirine in verband met de kans op nabloedingen. Mogelijke
complicaties zijn bloeduitstortingen waarbij ook zwellingen op kunnen treden, of een infectie die
zich uit door pijn, zwelling, roodheid en/of pus uit de wond.
Wanneer zich problemen voordoen of als er complicaties optreden, kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met Fraaii van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via 0543
544 545. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via 0900 500 9000.
Uw huisarts of dienstdoende bepaalt of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Als er sprake is
van een acute of levensbedreigende situatie, belt u direct 112. U wordt dan door een ambulance
opgehaald en naar de Spoedeisende Hulp gebracht.
Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen?
Als u bloed verdunnende middelen gebruikt zoals acenocoumarol (sintrommitis), ascal, aspirine of
carbasalaatcalcium moet u dit tijdens het eerste consult aan de arts melden. Sommige patiënten
hebben bij operaties een antibioticum nodig in verband met een hartafwijking. Als u een
hartafwijking hebt, meld dit dan bij uw arts voordat de afspraak voor behandeling is gemaakt. Ook
wanneer u allergisch bent voor bepaalde stoffen zoals jodium of leukoplast, dient u dit vooraf te
melden bij uw arts. Omdat u plaatselijk verdoofd wordt, hoeft u niet nuchter te zijn en mag u
gewoon eten en drinken.
Contact
Indien u nog vragen hebt kunt u deze stellen aan de behandelaar of telefonisch via de secretaresse
van Fraaii van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur via 0543 54 45 45 of
info@fraaiicosmetiek.nl.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden en informatie over geheimhouding, privacy, rechten en plichten kunt u
lezen op onze website.

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts en kan op zichzelf nooit
volledig zijn voor iedere individuele situatie. U kan aan het bovenstaande dan ook geen garantie
ontlenen betreffende resultaten.
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