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Excisie (het wegsnijden
van een huidafwijking)

Mohs 
Klinieken.
Uw zorg
in ervaren
handen.

Mohs Klinieken. Specialisten in huidkanker.



In deze informatiefolder wordt 
uitgelegd hoe de ingreep verloopt, 
wat de te verwachten resultaten 
en de mogelijke risico’s zijn en 
beschrijft enkele leefregels voor de 
periode na de ingreep.

Wat is het

Huidafwijkingen kunnen op diverse 
manieren worden verwijderd. Een van de 
meest toegepaste vormen is de excisie. 
Hierbij wordt de huid met de afwijking 
weggesneden en gehecht.

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep (excisie) gebeurt in de 
behandelkamer. U neemt plaats in een 
comfortabele operatiestoel. Wordt u 
behandeld in het gelaat, gebruik dan 
geen make-up.

Er wordt samen met u het juiste plekje 
aangewezen. Na het ontsmetten van de 
huid wordt plaatselijke verdoving gegeven. 

Dit kan gevoelig zijn. De dermatoloog 
snijdt het stukje huid weg. Mogelijk worden 
er enkele bloedvaatjes dichtgeschroeid. 

Nadien wordt er gehecht. Dit kan door 
de wondranden eenvoudig samen te 
brengen. Indien dit niet mogelijk is, zal er 
huid van elders gebruikt worden; dit kan 
door huid te schuiven, of door het van een 
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andere plaats te transplanteren. 

Soms wordt het defect niet gesloten en 
laten we het spontaan genezen. Welke 
techniek gekozen wordt, gebeurt in overleg 
met u. Daarna wordt de wond verbonden.

Het resultaat

Na iedere ingreep ontstaat er een litteken. 
Hoe dit eruit komt te zien, hangt af van de 
plaats waar geopereerd wordt, uw eigen 
genezingsaanleg en de operatietechniek.

Bent u niet tevreden over het uiteindelijke 
resultaat, neem dan contact op met de 
arts en deze zal samen met u naar een 
oplossing zoeken.

De risico’s

Het risico op een ernstige complicatie is 
minimaal. Indien u allergisch bent voor 
verdovingsvloeistof, dient u dat steeds te 
melden.

Nabloeding

Er komt bloed onder het verband uit. 
Duw met de vlakke hand gedurende 30 
minuten continu stevig op het verband. 
Indien het bloeden niet stopt, duwt u 
opnieuw 30 minuten op het verband, 
zonder los te laten.

Indien het blijft bloeden, neemt u dan 
contact met ons op.

Infectie

Begint na enkele dagen het geopereerde 
gebied pijn te doen, ziet het rood of krijgt 
u koorts, neemt u dan contact met ons op.

Enkele leefregels voor na de operatie

   Doe rustig aan; til geen zware zaken, 
   buk niet naar voren, doe niet aan sport, 
   vermijd fors zweten.
     
   Indien u pijn heeft, kunt u paracetamol   
   innemen. Neem geen aspirine of
   acetylsalicylzuur.
   
   Maak het verband niet nat! Dit verhoogt 
   de kans op infecties.

   Laat het verband 2-3 dagen droog,
   daarna mag het verband eraf en mag 
   u het geopereerde gebied met water 
   spoelen.

   Indien u in het gelaat geopereerd bent, 
   kunt u het beste de eerste nacht slapen 
   met het hoofdeind iets omhoog.

Tot slot 

Als u zich na de behandeling ergens 
zorgen over maakt, kunt u contact 
opnemen met Mohs Klinieken. 

Bij een noodgeval, ’s avonds of in het 
weekend, kunt u contact met ons opnemen 
via het meegegeven spoednummer.

Excisie bij kinderen en tieners

De leefregels voor na de operatie gelden 
ook voor kinderen en tieners. Voor meer 
informatie over huidaandoeningen bij 
kinderen en tieners verwijzen wij u naar de 
website www.huidhuis.nl. 

“Het litteken is nauwelijks te zien.”


