
Wegnemen van 
kleine huidletsels

Deze brochure heeft niet de intentie noch de 
consultatie, noch het onderzoek, noch de 
indicatiestelling, noch de opvolging en het 
persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een 
niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als 
leidraad voor de ingreep waar u interesse in 
vertoont.
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Het probleem 

In de meeste gevallen kunnen kleine huidletsels 
onder plaatselijke verdoving verwijderd worden. 
Het kan gaan om goedaardige letsels zoals: 
naevus, lipoom, sebumcyste, hemangioom, 
f i b r o o m , h u i d a a nha ng s e l s o f k l e i n e 
kwaadaardige tumoren zoals een basaal cel 
carcinoom of plaveisel cel carcinoom.  

De verwijdering behoeft geen algemene 
verdoving als deze letsels niet te groot zijn en 
dus ook geen hospitalisatie. 

Vooraf 

Op de consultatie zal samen met u gekeken 
worden of u in aanmerking komt voor deze 
ingreep.  

Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, 
medicatie gebruik (bloedverdunners in het 
bijzonder), allergie alsook naar problemen met 
hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.  

Vervolgens wordt het letsel bekeken. Er wordt 
getracht het letsel te identificeren. De wegname 
van het letsel en het litteken na de ingreep 
worden met u besproken. 

De dag van de ingreep 

Deze ingreep wordt ui tgevoerd onder 
plaatselijke verdoving.  

U mag eten en drinken de dag van de ingreep.  

U komt een 20 minuten voor de ingreep naar 
het ziekenhuis en laat u inschrijven aan de 
hoofdbalie op -2. Vervolgens komt u naar de 
ambulant OK op X-2. Daar wordt u onthaald en 
kan u even plaatsnemen in de wachtzaal. De 
verpleegkundige komt u vervolgens halen.  

De chirurg bespreekt samen met u de ingreep, 
het litteken en de nabehandeling die u kan 
verwachten. Door middel van een aantal 
injecties wordt de huid plaatselijk verdoofd. Dit 
kan gevoelig zijn. Na deze injectie is de huid 

U moet gedurende een aantal maanden het 
litteken beschermen tegen de zon. In het begin 
ziet het litteken er rood uit. Het zal meestal in 
de loop van de tijd verbleken tot een discreet 
litteken. Het litteken kan in het begin wat hard 
aanvoelen. Het zachtjes masseren van het 
litteken en aanbrengen van een siliconencrème 
kan helpen om het te verzachten.  

Na ongeveer een k le ine week is het 
microscopisch onderzoek gekend en wordt het 
resu l taa t s teeds meegedee ld aan de 
verwijzende arts en huisarts. Indien het 
resultaat afwijkend is of toch een onverwachte 
kwaadaardigheid inhoudt, verwittigen wij u ook 
persoonlijk. 

Verwikkelingen 

Als er een goede indicatie is en de richtlijnen 
goed worden opgevolgd is de kans  op 
verwikkelingen  beperkt.   Naast  klassieke 
complicaties  zoals  nabloeding  en  infectie 
die uiterst zelden voorkomen, kunnen bij niet 
correct uitvoeren van de post-operatieve zorgen 
wondproblemen optreden.   

Heeft u na de ingreep meer pijn, koorts, 
verkleuring van de huid, een vochtig verband of 
bent u ongerust: neem contact met ons op of 
buiten de kantooruren met spoed.  

Bij vragen of opmerkingen kan u terecht op de 
consultatie. 

 

 

gevoelloos voor pijn, maar kan het zijn dat u 
druk en aanraking blijft voelen. 

Nadien wordt het letsel verwijderd en 
opgestuurd voor onderzoek onder de 
microscoop. Een verband beschermt de wonde.  

Bij ontslag krijgt u eventueel een voorschrift 
voor p i jnst i l lers mee, een voorschr i f t 
thuisverpleging en/of een vervolgafspraak.  

Vriescoupe 

In sommige gevallen kan het verwijderde 
huidletsel onmiddellijk onderzocht worden door 
onze pathologen. Deze werkwijze heet een 
vriescoupe. Dit kan nodig zijn wanneer een 
huidkanker zich bevindt op een erg delicate 
plaats, zoals in het aangezicht. In deze situatie 
kan u gevraagd worden een half uurtje opnieuw 
plaats te nemen in de wachtzaal. Als blijkt dat 
de huidtumor onvolledig werd verwijderd 
kunnen we direct een bijkomende resectie 
uitvoeren. 

Achteraf 

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt 
aangeraden de rest van de dag rustig door te 
brengen. Als je wil rusten en/of slapen mag je 
om het even welke houding.  

De eerste dagen na de ingreep kan u pijn 
ervaren. Dit wordt  door de meeste patiënten 
als minimaal ervaren.  

Het verband moet droog blijven en daarom zijn 
douchen en baden uitgesloten.   

U heeft een sportverbod van 4 weken.  

De hechtingen worden verwijderd bij de 
verwijzende arts, huisarts of op vraag van de 
patiënt op de consultatie. Wanneer de 
hechtingen mogen verwijderd worden is 
afhankelijk van het soort letsel, lokalisatie en 
type ingreep. De dag na het verwijderen van de 
hechtingen mag u douchen.  


