Dermatologie

Poliklinische ingreep
Algemene informatie
Inleiding
U heeft met uw behandelend dermatoloog afgesproken dat een chirurgische ingreep
onder plaatselijke verdoving nodig is. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek
dermatologie locatie Venlo of Venray of de voormalige eerste hulp locatie Venray.
Uw dermatoloog heeft al het een en ander met u besproken. In deze folder kunt u
alles nog eens rustig nalezen.
Waarom een ingreep?
Tijdens de behandeling zal onder plaatselijke verdoving een stukje huid weggehaald
worden. De reden of noodzaak hiervan is door de dermatoloog met u besproken. De
ingreep wordt verricht door een van de dermatologen:
-

Mevr. Dr. MJM de Rooij,
Dr. JPA van Pelt,
Mevr. Dr. S.T.H.P. Verleisdonk-Bolhaar,
Mevr. Dr. M. van Geel-Kucharekova
Mevr. K.M. van Poppelen
Mevr. Dr. K. Gostynska
Mevr. Dr. K. Klaassen

Als u een duidelijke voorkeur heeft voor de dermatoloog die de ingreep uitvoert dan
dient u dit tijdig kenbaar te maken bij de spreekuur assistente.
Voorbereiding
 Als u bloedverdunnende middelen gebruikt zoals Sintromitis® (acenocoumarol)
of Marcoumar® of aspirine of Sinaspril en/of persantin meldt dit aan uw
behandelend arts.
 Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof, jodium of pleisters, meldt u dit van
tevoren aan uw behandelend arts doorgeven.
 U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn en kunt dus gewoon eten en drinken.
 Indien nodig worden, rondom het te opereren gebied op het hoofd, haren
verwijderd.
 Indien u wordt geopereerd buiten het hoofd-hals gebied dan dient u 1 dag van te
voren het gebied tot 10cm eromheen te scheren
 Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje, een geldig
legitimatiebewijs en uw afsprakenkaart mee.
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 Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig
gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of
pijpen, die ruimte laten voor een verband.
 Het is verstandig juwelen en sieraden van tevoren af te doen en thuis te laten.
 Gebruik geen bodylotion, crème of make-up op de dag van behandeling.
 Het verdient aanbeveling een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij
adviseren u niet zelf naar huis te rijden.
Dag van de ingreep
U dient 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn op de afdeling. U
meldt zich aan de balie van de afdeling in Venlo of Venray, waar u wordt verwacht
(zie achterzijde folder). Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.
De verpleegkundige komt u in de wachtkamer halen en zal u instructies geven wat
betreft het eventuele ontdoen van kleding.
Vervolgens gaat u op de behandeltafel liggen waar de ingreep plaatsvindt.
De ingreep
De plaatselijke verdoving wordt gegeven met behulp van één of meerdere
verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving kan zo’n 30 tot 60
minuten aanhouden.
Na het verwijderen van het stukje huid zal de wond met hechtingen gesloten worden.
Tijdens de ingreep blijft u volledig bij bewustzijn.
Degene die de ingreep verricht zal eventuele vragen beantwoorden.
Na de ingreep
Na de ingreep wordt de wond afgedekt met een pleister en indien nodig met een
drukverband.
De pleister kunt u laten zitten tot de volgende controle.
De wond mag niet nat worden.
Zo nodig mag u de pleister vervangen, eventuele hechtpleisters altijd laten zitten.
(geen draadjes losknippen of lostrekken!!)
Controle
Na 7 tot 14 dagen, afhankelijk van de ingreep komt u op de polikliniek terug voor het
verwijderen van de hechtingen.
De afspraak hiervoor krijgt u na de ingreep uitgereikt.
Uitslag
Als de uitslag bekend is bij het verwijderen van de hechtingen dan krijgt u deze. Is de
uitslag nog niet bekend dan wordt u gebeld op het moment dat deze wel bekend is.
Vraag altijd of verdere poliklinische controle noodzakelijk is.
Complicaties
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Zo is bij deze ingreep de normale kans op
complicaties van een ingreep aanwezig zoals:
 Pijn: napijn is meestal gering. Heeft u toch pijnmedicatie nodig overleg dit dan
met de arts.
 Nabloeding: bij een ernstige nabloeding dient u altijd contact op te nemen met uw
specialist of buiten kantoortijden met de SEH (Spoedeisende Hulp).
 Koorts: heeft u koorts meer dan 38°C, neem dan contact op met de polikliniek
van uw specialist.
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 Infectie: denkt u dat de wond is ontstoken neem dan contact op met de polikliniek
van uw specialist.
Ongerust?
Bemerkt u ongewone verschijnselen of maakt u zich ongerust, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek van uw specialist.

U wordt verwacht
..........…………….…...dag..........…………...................
om......................….....................uur


Locatie Venlo
Polikliniek Dermatologie
routenummer 9



Locatie Venray
Voormalige Eerste Hulp
routenummer 31



Locatie Venray
Polikliniek Dermatologie
routenummer 71 (1e verdieping)









Dr. J.P.A. van Pelt
Mw. Dr. S.T.H.P. Verleisdonk-Bolhaar
Mw. Dr. M. van Geel-Kucharekova
Mw. Dr. M.J.M. de Rooij
Mw. K.M. van Poppelen
Mw. Dr. K. Gostynska
Mw. Dr. K. Klaassen

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Dermatologie
Locatie Venlo

routenummer 9

(077) 320 68 48

Locatie Venray

routenummer 71
(laag 1)

(0478) 52 24 26

Kijk ook eens op www.viecuri.nl
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VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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