
MEDISCH SPEC IAL ISTEN D ICHTB I J

Medisch specialistische zorg 
voor huidaandoeningen, 

moedervlekken en huidkanker



Wat is een kleine (chirurgische) verrichting?
Dit is een ingreep die de dermatoloog en 
plastisch chirurg van SALTDerma verricht op een 
locatie bij u in de buurt.
De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Ingrepen die hiervoor in aanmerking komen zijn 
onder andere:
•  verwijderen goedaardige gezwellen;
•  verwijderen moedervlekken;
•  verwijderen huidkanker of een voorstadium 

daarvan.

Voorbereiding
Voor een kleine (chirurgische) verrichting is geen 
speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet tijdelijk 
te stoppen met uw gebruikelijke medicatie. 
Bij aankomst neemt u plaats in de wachtruimte, 
u hoeft zich niet te melden bij de balie, wij zijn 
immers op de hoogte van uw komst. 

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 soms 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 doorgaans twintig minuten 
in beslag. Een enkele keer zal dit langer of juist 
korter duren.



Na de ingreep
U mag de wond 48 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. Verder mag u gedurende 
twee weken niet sporten, zwemmen of naar 
de sauna. Soms kan de arts afwijken van deze 
adviezen.

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 bij SALTDerma. Soms wordt onderhuids 
gehecht; deze hechtingen lossen vanzelf op.

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).

Belangrijk
• Gebruikt u bloed verdunnende middelen 

meld dit dan vooraf aan de arts. Bij voorkeur 
bij het maken van de afspraak. Staken is in 
de meeste gevallen niet nodig.

•  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.).

•  Heeft u een ICD (Pacemaker)? Meld u dit dan 
van tevoren aan de arts.



Complicaties
Bij een ingreep bestaat een kleine kans op een 
complicatie:
• Na de ingreep kan een infectie optreden 

die zich uit door toenemende pijn, zwelling, 
roodheid en pus uit de wond. Dit ontstaat 
meestal binnen 24 uur na de ingreep. 

• Soms ontstaat er een nabloeding. Dit 
ontstaat meestal binnen 24 uur na een 
ingreep. Wij adviseren u dan tweemaal 15 
minuten op het verband te drukken om de 
bloeding te stoppen. 

Contact
Neemt u bij problemen (zoals een nabloeding die 
niet wil stoppen, hevige pijn, infectie) contact op 
met SALTDerma: 088 - 9100 190. 
Voor problemen die niet kunnen wachten tot 
de volgende werkdag belt u buiten kantooruren 
met ons spoednummer: 088 - 9100 191.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog 
vragen, neemt u dan contact op met SALTDerma.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet 
kunt komen op uw afspraak? Neemt u dan 
telefonisch contact met ons op.
Bel ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur 
voor uw afspraak.
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