Nazorg operatieve ingreep
Dermatologie

Locatie Purmerend/Volendam

Datum behandeling:
Bij u is er door de arts een huidafwijking operatief verwijderd.
Voor een goede wondgenezing dient u zich aan de volgende regels te houden:
• Wond dient droog gehouden te worden gedurende 2 dagen.
• Hechtingen dienen verwijderd te worden over ...................... dagen bij de assistente
van de huisarts, u dient dit zelf te regelen.

Pijn

Indien u thuis napijn ervaart, kunt u een pijnstiller innemen.

Nabloeding

Als er bloed door het verband komt, duw dan met de vlakke hand gedurende 20
minuten continu stevig op het verband. Indien het bloeden niet stopt, nogmaals 20
minuten afdrukken zonder los te laten. Indien het blijft bloeden neemt u dan tijdens
kantooruren contact op met de polikliniek Dermatologie op telefoonnummer
(0299) 457 595.
Na kantooruren kunt u contact opnemen met de SEH 0299 457620

Leefregels voor na de operatie
•
•
•
•
•

2

Hechtstrookjes zo lang mogelijk laten zitten.
Pleister mag u na 2 dagen verwijderen. Als u wilt kunt u er een pleister op laten
zitten, verschoont u deze dan als de pleister vies wordt.
Douchen mag na 2 dagen. De wond mag nat worden.
Zolang er hechtingen in zitten: doe rustig aan, til geen zware dingen en doe niet
aan sport. Dit is afhankelijk van de locatie van het operatiegebied. U hoort dit
van de verpleegkundige.
Indien er een drukverband of steunverband is aangebracht, mag deze over
.................dag(en) verwijderd worden.

De uitslag

Het afgenomen weefsel wordt door de patholoog onderzocht op afwijkingen. De
uitslag van dit onderzoek is bekend na 1 à 2 weken. Dit wordt via een gemaakte
belafspraak met de dermatoloog aan u doorgegeven.
Ook kan de uitslag worden opgevraagd bij uw huisarts.
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met polikliniek Dermatologie.
Polikliniek Dermatologie
(0299) 457 141
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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