Het verwijderen van een moedervlek,
bultje of cyste
U hebt binnenkort een afspraak om een moedervlek, bultje of cyste te laten verwijderen.
Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek op de afdeling Plastische Chirurgie. Graag
informeren wij u over de voorbereiding, de ingreep, en hoe u thuis het beste het wondje
kan verzorgen na de ingreep.

Voorbereiding
U mag voor de ingreep gewoon eten en drinken. Ook uw medicijnen kunt u gewoon
gebruiken. Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dan met uw arts of u deze voor de
operatie kunt doorgebruiken of moet staken.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?
De ingreep wordt op de polikliniek verricht en gebeurt onder plaatselijke verdoving.
U krijgt een prikje op de plek waar weefsel wordt verwijderd. De plastisch chirurg zal het
weefsel er uit snijden en de wond daarna hechten.
De ingreep duurt ongeveer 15-30 minuten. Indien nodig wordt het weefsel beoordeeld
door de patholoog. Als dit het geval is, wordt dit met u besproken.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Na de ingreep
De wond wordt afgeplakt met een pleister. De wond en de hechtpleister mogen vanaf
24 uur na de operatie kortdurend nat worden. De pleister graag laten zitten totdat de
hechtingen verwijderd worden. Dit gebeurt, afhankelijk van de plek van de ingreep,
meestal een week na de operatie.
Bij een operatie aan de voet dient u er rekening mee te houden dat u de voet een aantal
dagen moet ontzien en mogelijk gebruik van krukken moet maken. Deze zijn evt. te huur
op de afdeling spoedeisende hulp.
Afhankelijk van de plaats van de wond mag u 1 tot 2 weken niet sporten.
Het verwijderen van de hechtingen gebeurt meestal ook op de polikliniek van Plastische
Chirurgie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

www.meandermc.nl

Tot slot
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, belt u dan gerust naar de
polikliniek Plastische Chirurgie via het algemene nummer 033 - 850 50 50.
Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

