
Zandweg 147 
3454 HA  DE MEERN 

 
Middenburcht 116 
3452 MT  VLEUTEN  

 

FOLDER KLEINE CHIRURGIE 

Inleiding 

Alle huisartsen op onze praktijk hebben vaardigheid in het uitvoeren van diverse kleine 

chirurgische ingrepen. In de regel komt u eerst op het spreekuur om een en ander te bespreken en 

dan wordt er een lange afspraak gemaakt om de operatie uit te voeren. 

 

Wij opereren onder andere: 

 Moedervlekken 

 Talgkliercystes 

 Vetbulten 

 Ingegroeide teennagels 

 Plekjes waarvan de aard niet helemaal duidelijk is. Hierbij opereren wij ruim, omdat het 

een mogelijk (beginnende) kwaadaardige aandoening betreft.  

Wij sturen het weefsel altijd op voor pathologisch anatomisch onderzoek naar een speciaal 

laboratorium. Meestal hebben we hiervan na een week de uitslag. Wanneer het een kwaadaardige 

huidaandoening betreft, is het van belang of de afwijking in zijn geheel is weggenomen. Wanneer 

er opnieuw geopereerd moet worden, wordt u hiervoor verwezen naar een gespecialiseerde 

kliniek.  

Belangrijkste punten 

 Meld het bij de arts wanneer u allergieën heeft, bloedverdunners gebruikt of een 

pacemaker heeft. 

 Complicaties kunnen zijn een (geringe) nabloeding, een ontsteking, een bloeduitstorting of 

een allergische reactie. Deze complicaties komen gelukkig weinig voor. Raadpleeg uw arts 

indien u hier tekenen van vertoont na de ingreep. 

 De PA-uitslag is na ongeveer 10 dagen bekend. Voor de kosten van dit onderzoek wordt uw 

eigen risico aangesproken. 

 Bij vragen of problemen kunt u deze folder raadplegen, of contact opnemen met onze 

huisartsenpraktijk (030-6661239). Indien nodig is buiten kantoortijden de huisartsenpost 

bereikbaar (0900-4701470).  
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Voorbereiding 

Algemeen Voor de ingreep kunt u gewoon eten en drinken. Het is verstandig om paracetamol in huis 

te hebben voor het geval er pijn ontstaat na de ingreep. Omdat u de plek na de verrichting vaak een 

tijdje droog moet houden is het verstandig om van te voren te douchen. Draag losse kleding, soms 

moet er namelijk een verband aangelegd worden. Verwijder sieraden die in de buurt van de plek van 

het ingreepje worden gedragen. Brengt u alstublieft geen make-up aan als de behandeling in het 

gezicht is. Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen als steuntje in de rug, of om u terug naar 

huis te rijden. 

Medisch Meld het ons als u allergieën heeft, bijvoorbeeld voor pleisters, leukoplast, jodium, 

verdovingen of adrenaline. Indien u bloedverdunners gebruikt willen wij dat graag weten. Soms is 

het nodig om deze tijdelijk te staken. Heeft u een pacemaker? Ook dat willen wij graag weten. Bij 

bepaalde hartafwijkingen, en bij het hebben van een kunstgewricht in combinatie met diabetes 

mellitus of reumatoïde artritis, is het soms nodig om antibiotica te krijgen voor de ingreep. Bespreek 

dit met uw arts. 

De ingreep  

Sommige mensen zien helemaal niet op tegen een ingreepje. Anderen zijn er wel gespannen of 

nerveus voor. Dat is een normale reactie. Het is goed om te beseffen dat de meeste mensen achteraf 

zeggen dat het ze erg meegevallen is. Als u van te voren een idee heeft van wat er gaat gebeuren kan 

dat ook al schelen. Houdt u er rekening mee dat de meeste ingreepjes tussen de 5 en 30 minuten 

duren. 

Nadat de dokter u binnen heeft geroepen zal hij of zij vaak nog even willen kijken naar het plekje. 

Daarna wordt u gevraagd de plek waar het om gaat goed te ontbloten. Voor de meeste ingrepen 

wordt u gevraagd om op de onderzoeksbank te gaan liggen. Het kan zijn dat de arts met een 

afwasbare stift de plek die moet worden verwijderd aftekent. De verdoving wordt met een zo dun 

mogelijk naaldje voorzichtig ingebracht in de huid. Dit kan een branderig of pijnlijk gevoel geven wat 

niet langer duurt dan een halve minuut. De verdoving werkt al snel, daarna voelt u geen pijn meer. U 

kunt nog wel voelen dat de arts bezig is op de plek, maar pijn zal het niet doen. Als dat toch het geval 

is, kunt u dat aangeven en kan er verdoving worden bijgegeven. De verdoofde plek wordt schoon 

gemaakt met een gaasje en soms wordt er een steriele doek overheen gelegd. 

Het verwijderen kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van het soort afwijking. 

Bijvoorbeeld met een chirurgisch mes, of een soort appelboortje, of een speciaal oppervlakkig 

snijdend mesje. Ook kan er met een penvormig apparaatje met elektriciteit een plekje worden weg- 

of dichtgebrand (coagulatie). Soms wordt er een dun touwtje om een huidafwijking gebonden, 

waarna het na enkele dagen vanzelf van de huid valt (ligeren). 

Als het plekje weg is gehaald en er is een wondje ontstaan moet het worden gehecht. Om dit goed te 

kunnen doen wordt er altijd iets meer huid weggehaald om het plekje zelf. Hechten kan met 

zelfoplosbare of niet-oplosbare hechtingen. Deze laatste moeten na enige tijd weer worden 

verwijderd. De arts zal u instructies hierover meegeven. Een klein wondje hoeft soms niet gehecht te 
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worden en kan met hechtpleisters of coagulatie worden gesloten. Als er sprake is van een ontstoken 

plek wordt er niet gehecht, zodat het vuil goed uit de wond kan komen. 

Littekens Als er iets uit de huid verwijderd wordt, gaat dit bijna altijd gepaard met (meestal geringe) 

littekenvorming. Uiteraard zal de arts er alles aan doen het resultaat cosmetisch zo fraai mogelijk te 

maken. Toch is het helaas zo dat bij de ene persoon het litteken mooier wordt dan bij de andere. Dit 

heeft vooral te maken met uw huidtype. Littekens hebben soms de neiging dik en breed te worden 

(hypertrofisch litteken, of keloïd). Als u dit van uzelf weet laat dit dan aan de arts weten. Ook bij 

wondjes rond gewrichten of veel bewegende lichaamsdelen kan het litteken breder worden doordat 

er meer kracht op komt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog onvoldoende bewijs is om 

bij mensen die dikke littekens maken standaard speciale pleisters of siliconengel te gebruiken. 

Complicaties Aan elke ingreep zijn risico’s verbonden. Gelukkig zijn ze bij kleine ingrepen erg 

zeldzaam en vrijwel altijd goed te verhelpen. De meest voorkomende zijn: een nabloeding, een 

infectie en een bloeduitstorting. Als het wondje thuis weer begint te bloeden kunt u er zelf met een 

prop watten of een theedoek met gelijkmatige druk stevig op duwen. Doe dit gedurende minimaal 15 

minuten, zonder tussendoor te kijken of het al gestopt is. Dit helpt in de meeste gevallen afdoende. 

Indien dit niet voldoende effect heeft moet u contact opnemen met de praktijk of buiten 

kantoortijden met de huisartsenpost (zie de laatste pagina voor de telefoonnummers). 

Als het wondje gaat ontsteken wordt het rood, dik, warm en pijnlijk. Er kan ook pus uitkomen, of 

koorts ontstaan (temperatuur meer dan 38.5 ⁰C). Neem in al deze gevallen contact op met een arts. 

Doordat een bloedvaatje beschadigd kan worden tijdens het weghalen van een plekje kan er een 

bloeduitstorting ontstaan, oftewel een blauwe plek. Dit is ongevaarlijk. Het lichaam zal dit zelf weer 

opruimen. Tijdens het opruimproces verkleurt de plek van blauw/rood naar groen/geel en kan wat 

verplaatsten. Bij tekenen van ontsteking moet er wel met een arts overlegd worden (zie hierboven). 

Een allergische reactie op een van de bestanddelen van de verdoving is erg zeldzaam. Mensen die 

astmaklachten krijgen van aspirine hebben mogelijk een iets hogere kans. De klachten kunnen 

binnen enkele uren ontstaan. Vaak is er met name jeuk en roodheid ter plaatse, soms zijn er bulten 

of een zwelling. Neem in die gevallen contact op met een arts. Zeer zeldzaam is een ernstige reactie 

met benauwdheid of bewustzijnsverlies, in welk geval er onmiddellijk 112 gebeld moet worden. Een 

allergische reactie kan eveneens pas ná enkele uren tot dagen optreden. Hierbij kunnen eveneens 

roodheid, zwelling of een branderig of pijnlijk gevoel optreden. Neem in alle gevallen contact op met 

een arts. 
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Na de ingreep 

Enkele uren na het ingreepje zal het gevoel in de plek terugkeren. Soms is er daarna pijn voelbaar. 

Indien nodig kunt u hiervoor paracetamol gebruiken tot maximaal 3x per dag 2 stuks van 500mg. 

Indien dit niet afdoende is moet u contact opnemen met ons of de huisartsenpost (zie de laatste 

pagina voor de telefoonnummers). 

Wij adviseren de eerste 24 uur de wond droog te houden. Daarna kunt u er gewoon mee douchen. 

Wees bij wonden op het behaarde hoofd wel voorzichtig met het wassen en kammen van de haren. 

Ga de eerste twee weken niet zwemmen, in bad, of naar de sauna. Als de wond te veel verweekt kan 

dat voor problemen met de wondgenezing zorgen. 

De eerste week is het –afhankelijk van de locatie van de wond- soms beter om geen zware dingen te 

tillen, te sporten of diep te bukken. Dit om rek, druk en grote krachten op de wond te vermijden. In 

principe mag u na de ingreep weer gaan werken, als u zich goed voelt en met inachtneming van 

bovenstaande regels. 

De pleister mag u na twee dagen verwijderen. Als de wond niet vochtig of nat is, kunt u deze eraf 

laten. Soms heeft de arts nog een aantal kleinere hechtpleisters aangebracht. Deze moet u laten 

zitten tot de hechtingen worden verwijderd of tot ze vanzelf loslaten. 

De hechtingen kunnen wat lokale roodheid door irritatie geven, dit is geen reden tot ongerustheid. 

De arts zal aangeven na hoeveel dagen u de hechtingen kunt laten verwijderen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken bij de assistente. Over het algemeen worden hechtingen in het gelaat na vijf dagen 

verwijderd, hechtingen op plekken waar veel kracht op staat na tien dagen en op de overige plekken 

na zeven dagen. 

Als u de ingreep had in verband met een ontsteking wordt u mogelijk gevraagd de plek met de 

douchekop twee tot drie keer per dag uit te spoelen met lauw water. Gebruik hierbij geen zeep. 

Soms is het nodig dat de arts de wond zelf nog controleert, hiervoor krijgt u dan een afspraak mee. 

PA uitslag Het onderzoek van de patholoog anatoom is meestal na tien dagen bekend. Hiervoor kunt 

u bellen met de praktijklijn. 

Tot slot 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder? Neemt u dan contact op met de praktijklijn. Ook 

bij complicaties of problemen helpen wij u graag verder. Indien u een afspraak wilt verzetten laat 

het ons dan alstublieft minimaal 24 uur van te voren weten. 

Contact 

Huisartsenpraktijk De Weerark:   030 666 1239 

Huisartsenpost (buiten kantoortijden):  0900 470 1470 

  


