Dermatologie

Kleine (chirurgische) verrichtingen
U heeft een afspraak op de polikliniek Dermatologie voor een kleine (chirurgische) verrichting.

Wat is een kleine (chirurgische) verrichting?
Dit is een ingreep die de dermatoloog verricht op de polikliniek dermatologie. De ingreep gebeurt onder
plaatselijke verdoving.
Ingrepen die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.:
 verwijderen lipomen
 verwijderen cysten
 verwijderen moedervlekken
 verwijderen huidkanker of een voorstadium daarvan

Voorbereiding
Voor een kleine (chirurgische) verrichting is geen speciale voorbereiding nodig. U meldt zich op het
afgesproken tijdstip op de polikliniek dermatologie, route 84.

Wat kunt u verwachten?
Nadat u plaats heeft genomen op de behandeltafel, wordt het te behandelen gebied schoongemaakt met een
desinfecterend middel. Dan volgt er een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Het inspuiten van
de vloeistof voelt branderig aan en is pijnlijk. Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de arts
bezig is.
Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek die u niet aan mag raken. De behandeling neemt
ongeveer twintig minuten in beslag. Een enkele keer zal dit langer duren.

Na de ingreep
U mag de wond 24 uur niet nat maken. Daarna mag u gewoon douchen en de wond mag nat worden. Echter
niet weken. U kunt het beste met pleister douchen en na het douchen een schone pleister aanbrengen.

Hechtingen verwijderen
Als u in het gezicht bent geopereerd, worden de hechtingen na een week verwijderd. Elders op het lichaam
worden de hechtingen na 10 dagen tot twee weken verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak op de
polikliniek dermatologie.

Wat te doen bij napijn?
Bij eventuele napijn mag u een pijnstiller nemen (bij voorkeur paracetamol tot maximaal 3 keer per dag 2
stuks van 500mg).
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Belangrijk
 Gebruikt u bloedverdunnende middelen meld dit dan vooraf aan de arts. Bij voorkeur bij het maken van
de afspraak.
 Sommige patiënten hebben bij operaties antibiotica nodig in verband met hartafwijkingen e.d. Als dit bij
u het geval is, meld dit dan van tevoren aan de arts.
 Geef aan of u een allergie heeft (jodium, pleisters e.d.)!

Complicaties
 Een mogelijk gevolg van de ingreep is een bloeduitstorting, vooral bij een ingreep in het gezicht, waarbij
meestal ook een zwelling optreedt.
 Ook kan er na de ingreep een infectie optreden die zich uit door pijn, zwelling, roodheid en pus uit de
wond.
Neem bij problemen (zoals een nabloeding, hevige pijn, infectie) contact op met de polikliniek dermatologie.
Voor telefoonnummers zie achterzijde.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
Dermatologie.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen.
Kijk op onze website voor het actuele tarief.
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Hoofdreceptie
Dermatologie polikliniek

Bij spoed (’s avonds en in het weekeinde):
 Via de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis,
tel. 020 – 634 6200.
 Hoofdreceptie BovenIJ ziekenhuis via tel. 020-634 6346 en vragen naar de dienstdoende dermatoloog.

Adres BovenIJ ziekenhuis
Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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