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NAZORG NA HET CHIRURGISCH VERWIJDEREN VAN HUIDAFWIJKINGEN 
____________________________________________________________________________________________ 
 
    
NA DE INGREEP 
  
• Houdt de pleister / het verband droog gedurende twee dagen. Daarna mag de pleister of het verband verwijderd 

worden. Daarna mag er ook weer gewoon gedoucht worden. Ga niet in bad, zwemmen, of in de sauna, dan wordt 
de behandelde plek te week. Als er plak-strips zijn gebruikt, laat die dan zo lang mogelijk zitten. Ze vallen er 
vanzelf af, en het is niet erg als ze nat worden. Als de uiteinden loslaten en omkrullen, knip die er dan af.  

• Bij huidtransplantaties wordt het hele gebied voor langere tijd afgeplakt, u mag in dat geval het verband niet zelf 
verwijderen. 

• De plaats van de ingreep zal stijf en verdoofd aanvoelen. Dit kan enkele uren duren. 
• Uitwendige niet-oplosbare hechtingen dienen na een afgesproken termijn verwijderd te worden. Soms is dat na 5-

7 dagen, soms moeten ze 2 weken blijven zitten. Hechtingen kunnen worden verwijderd bij uw huisarts, of op de 
polikliniek Dermatologie. Bij ingewikkelde hechtconstructies moet u op de poli terugkomen voor het verwijderen 
van de hechtingen en controle van de wond. 

• Afhankelijk van de grootte en plaats van de wond adviseren wij het gedurende twee weken wat rustiger aan te 
doen: niet zwaar tillen, sporten en dergelijke. Wees ook voorzichtig met aan- en uitkleden en scheren. 

• Meestal zult u weinig tot geen pijn hebben na de ingreep. Wanneer dit toch het geval is, kunt u het beste 
paracetamol gebruiken (vier tot zes maal daags 500 mg). Gebruik geen aspirine, ibuprofen of dergelijke 
pijnstillers die het bloed dun maken, tenzij ze door ons zijn voorgeschreven. Toenemende pijn kan een teken van 
een infectie zijn (zie onder complicaties). 

• In de eerste dagen kunnen er bloeduitstortingen ontstaan (blauwe plekken). Die trekken vanzelf weer weg.  
• De huid geneest met littekenvorming. Bij de ene persoon wordt het litteken mooier dan bij de ander. Bij sommige 

mensen is er na een paar maanden niets meer van te zien. 
 
  
COMPLICATIES 
  
Meestal gaat het goed, maar bij elke ingreep kunnen problemen optreden (complicaties). Lees hieronder wat er fout 
zou kunnen gaan en wat u dan moet doen. Neem zonodig contact op met de afdeling. 
  
Openspringen van de wond 
Een wond kan gedeeltelijk of helemaal open springen als de hechtingen kapotgaan, of losgaan, of doorscheuren 
door de huid. Vooral bij een dunne kwetsbare huid kan dat gebeuren (op oudere leeftijd of na gebruik van 
prednison). Dit is niet heel erg, uiteindelijk geneest de wond ook wel, het duurt alleen wat langer. Met losrakende 
hechtingen hoeft niets te gebeuren. Het is niet gebruikelijk om opnieuw hechtingen aan te brengen in zo'n situatie.  
Openspringen kan worden voorkomen door extra verstevigingen aan te brengen zoals speciale plakstrips 
(zwaluwstaartjes). En zelf kunt u er iets aan doen door rustig aan te doen, geen bewegingen maken waarbij extra 
spanning op de wond komt, zoals sporten of het tillen van zware voorwerpen. 
  
Nabloedingen 
Na een ingreep kan er een nabloeding optreden. Dit gebeurt vooral bij mensen die bloedverdunners gebruiken. 
Vaak begint een nabloeding pas enkele uren na de ingreep, als de verdoving is uitgewerkt en als u al weer thuis 
bent. In de verdovingsvloeistof zit een stofje dat de vaten dichtknijpt (adrenaline) zodat het minder bloedt. Na 
enkele uren is dit stofje uitgewerkt en gaan de vaatjes weer openstaan. Bij een nabloeding dient u de wond met 
schoon verband of schone zakdoek minimaal 15 minuten onafgebroken af te drukken (controleer de tijd met een 
klok of zet een wekker). Herhaal het afdrukken indien nodig nogmaals gedurende 15 minuten. Daarna is de 
bloeding meestal gestopt. Stopt de bloeding niet, neem dan contact op met het ziekenhuis of met de huisarts of 
eerste hulp post. Vaak helpt het om opnieuw verbinden en een drukverband aan te leggen. Soms zijn meer 
maatregelen nodig zoals het opnieuw openmaken van de wond en het onderbinden van bloedvaten. Sommige 
mensen gaan direct na een ingreep weer naar hun werk. Dit lijkt stoer maar het is erg onverstandig. 
  
Zenuwbeschadiging 
In de huid lopen overal kleine zenuwtakjes en die kunnen worden doorgesneden bij een ingreep. De zenuwtakjes 
die het gevoel van de huid verzorgen zijn zeer dun en lopen heel oppervlakkig. Deze worden vaak doorgesneden, 
met als resultaat dat de huid aan een kant van het litteken langdurig (weken tot maandenlang) doof en gevoelloos 
zal aanvoelen. Naast gevoelszenuwen kunnen ook zenuwen die spiertjes aansturen worden beschadigd. Dit 
gebeurt zelden, omdat ze veel dieper liggen. Het kan gebeuren bij grote en gevaarlijke huidtumoren, zoals 
plaveiselcelcarcinomen en melanomen, waarbij een grote veiligheidsmarge gezonde huid moet worden  
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meegenomen. In het gezicht kan het gebeuren bij de aangezichtszenuw die de oogleden en de mondhoeken 
bedient. Er wordt altijd voorzichtig geopereerd, maar soms gaan de tumoren diep en zitten ze precies op de plek 
waar die zenuwen lopen. Bij beschadiging kan een ooglid of een mondhoek gaan hangen, en dit herstelt soms niet 
meer helemaal, of pas na vele maanden. 
  
Infectie van de wond. 
Er kunnen bacteriën in de wond komen. Tekenen van een wondinfectie zijn pijn, roodheid en zwelling, soms pus dat 
uit de wond komt, of een vieze geur, of koorts. Neem in dat geval contact op met de afdeling. Vaak zullen 
antibiotica worden voorgeschreven. Soms worden antibiotica al preventief voorgeschreven, bijvoorbeeld bij 
patiënten met een slechte afweer, of bij operaties op plaatsen die infectiegevoelig zijn (o.a. oren, liezen, oksels). 
  
Niet aanslaan van transplantaten 
Bij grote wonden kan een stukje huid van een andere plek op de wond worden gezet, of er naar toe worden 
getrokken. De bedoeling is dat dit vervolgens netjes aan elkaar groeit. Soms slaat een stuk getransplanteerde huid 
niet aan, of niet helemaal. Een deel wordt dan blauw, korsterig, of zwart. Het beste is om in dat geval de spontane 
genezing af te wachten. Uiteindelijk geneest elke wond. 
  
Lelijk litteken 
Littekens worden soms prachtig en nauwelijks zichtbaar, en soms worden ze niet mooi. Dit verschilt per ingreep en 
per plaats en per persoon. Op de borst en rug worden ze vaak niet zo mooi, waarschijnlijk omdat die huid continu in 
beweging is met de ademhaling. Het is belangrijk om niet te snel te oordelen over een litteken. Littekens worden 
door het lichaam zelf omgebouwd en glad gestreken, maar dit kan wel een jaar duren. 
Blijvend lelijke littekens kunnen in een latere fase gecorrigeerd worden. Sommige patiënten hebben last van 
overmatige littekenvorming, dit heet keloid of littekenhypertrofie. Zij krijgen verdikte littekens, en daar is helaas 
weinig aan te doen. 
  
  
VRAGEN ? 
  
Bij een infectie (toenemende roodheid, pijn, pus uitvloed, koorts) of een niet te stoppen nabloeding ondanks 2 x 15 
minuten onafgebroken afdrukken, dient u altijd contact op te nemen met de polikliniek dermatologie, 
telefoonnummer: 020-5662530 voor overleg. Buiten kantooruren neemt u voor spoedzaken contact op met de 
dienstdoende dermatoloog via de telefooncentrale, telefoonnummer: 020-5669111, of met de eerste hulp van het 
AMC (telefoon 020-5662222). 
  
Indien u ver weg woont van het AMC is het verstandiger om bij acute problemen zoals een nabloeding contact op te 
nemen met een huisartsenpost of spoedeisende hulp in de buurt. 
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