Lipoom verwijderen
Uw persoonlijke folder
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Zuyderland is een zorginstelling die
zorg biedt in de gehele zorgketen
(Cure en Care), wat in deze omvang
uniek te noemen is.
Patiënten en cliënten zijn bij ons in
vertrouwde handen, vanaf de
geboorte tot aan de laatste
levensfase. We zijn een service- en
persoonsgerichte organisatie van
hoge kwaliteit en bieden patiënten en
cliënten de mogelijkheden om goed
geïnformeerd mee te beslissen wat er
wel en niet moet gebeuren.
Onze patiënten en cliënten krijgen
volop mogelijkheden om aan te
geven welke elementen zij in de zorg
belangrijk vinden.

Tot slot
Contactgegevens Chirurgie
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Inleiding
Deze brochure geeft u algemene informatie over het verwijderen van een lipoom en de meest gebruikelijke
behandelingsmogelijkheden. De arts heeft u vooraf al over de ingreep geïnformeerd. In deze informatiefolder
zijn de belangrijkste aspecten van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en eventueel voor uw
huisarts.

De operatie
Een lipoom is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen en wordt ook wel vetbult genoemd. Lipomen
kunnen overal op of in het lichaam voorkomen waar vetcellen zitten. Men maakt bij het verwijderen van een
lipoom een snee direct boven het lipoom waardoor het verwijderd kan worden. Daarna wordt de huid weer
gehecht.

Medicatie
Bij pijn gebruikt u:
4 x per dag 1000 mg paracetamol per 24 uur
1 x per dag 15 mg Meloxicam om _______ uur
Anders nl: ________________
Zo nodig gebruikt u hierbij:
3 x per dag 50 mg Tramadol
Anders nl: ________________

Wondverzorging
De hechtingen zijn oplosbaar, dus hoeven niet verwijderd te worden. De pleister kan 3 à 4 dagen blijven
zitten. Verschoon de pleister alleen als er met douchen vocht achter gaat zitten of als de pleister bloederig is.
Douchen/baden
Douchen met pleister is toegestaan, baden niet.
Werkhervatting en sport
Afhankelijk van de pijnklachten kunt u direct na de operatie uw normale werkzaamheden weer hervatten.
Zwemmen is pas weer toegestaan na controle op het spreekuur van de specialist of nadat de wond volledig is
genezen.

Mogelijke complicaties
Volwassenen kunnen de eerste twee tot drie dagen last hebben van pijn. Rond de wond kan een
bloeduitstorting ontstaan. Ook zwelling van de wond kan optreden en zal vanzelf verdwijnen.
U moet de eerste 24 uur bellen naar de SEH en erna naar de poli bij:
Trombose
Nabloeding
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Infectie

Controle
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor controle bij de Chirurgie. Dit kan ook een telefonisch consult zijn.

Tot slot
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, of wanneer er problemen zijn dan kunt u contact
opnemen met Chirurgie of binnen 24 uur na de ingreep met de afdeling Dagverpleging. Buiten kantooruren
kunt u, bij klachten die verband houden met uw behandeling, contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u op de achterkant van deze folder.

Contactgegevens Chirurgie
Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Chirurgie
Telefoon: 088-4599719
Bezoekadres:
Locatie Heerlen: 1e verdieping, balie 1.10
Locatie Sittard-Geleen: Oost 11
Internet:
https://www.zuyderland.nl/specialismen/chirurgie/
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