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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.

Contactgegevens Dermatologie
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Inleiding
In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u wordt behandeld volgens de methode van Mohs’
micrografische chirurgie. Deze ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer (POK) van Zuyderland
MC locatie Heerlen.

Wat is Mohs’ micrografische chirurgie?
Door middel van deze behandeling, ontwikkeld door professor Mohs, kan huidkanker volledig verwijderd
worden zonder (onnodig) weefsel op te offeren. Tijdens de operatie wordt direct bekeken via een microscoop
(micrografisch) of alle huidkankercellen zijn verwijderd.
Uitleg over de operatie volgens Mohs, kunt u ook bekijken in een film op de Zuyderland website bij het
specialisme Dermatologie, via de link: https://vimeo.com/294766218

De operatie
De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft dus niet nuchter naar het ziekenhuis te komen.
Zou u wel nuchter moeten zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Zorgt u voor gemakkelijk zittende
kleding.
Na desinfectie van de huid wordt het operatiegebied afgedekt met steriele doeken. Met een stift markeert de
arts de plek rondom de huidkanker. De verdovingsvloeistof waarmee het operatiegebied wordt verdoofd, kan
een brandend gevoel geven na inspuiten. Na het wegsnijden van de huidkanker worden kleine bloedvaatjes
dicht gebrand. De wond wordt afgedekt met verbandmateriaal. Daarna wacht u op de uitslag. Tijdens het
wachten mag max. 1 begeleider bij u blijven. U krijgt beiden iets te drinken en er wordt, indien nodig, een
lunch aangeboden.
Terwijl u wacht wordt het weggesneden stukje huid naar het laboratorium gebracht. Onder de microscoop
worden alle snijranden van het weefsel goed bekeken. Als een van de snijranden nog kankercellen bevat,
wordt opnieuw een stukje huid weggesneden op precies die plek. Ook dit weefsel wordt weer onderzocht.
Deze procedure wordt herhaald totdat onderzoek uitwijst dat er geen kankercellen meer aanwezig zijn.
Daarna wordt de wond gehecht. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gezet kunnen worden, wordt uw
eigen huid uit de omgeving van de wond gebruikt. Als dat niet mogelijk is, gebruikt de arts een kunstmatig
huidtransplantaat of donorhuid. De operatie zal zeker de hele ochtend en vaak de hele dag in beslag nemen.
Indien er een groot huidtransplantaat gebruikt moet worden zal de plastisch chirurg dit bij u aanbrengen. Dit
gebeurt meestal niet dezelfde dag maar wel binnen een week na de operatie. Dit wordt van te voren met u
besproken.

Risico’s
Zoals bij iedere operatie bestaat kans op een nabloeding. Om dit te voorkomen wordt na de operatie
een drukverband aangelegd. Als het drukverband thuis loslaat of het verband loopt vol met bloed, druk
dan een theedoek stevig op het verband gedurende ongeveer 15 minuten. Als het bloeden niet stopt of
u vertrouwt het niet, neem dan contact op met de poli Dermatologie In de avond- en nachtelijke uren
kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.
Ook kan er sprake zijn van een infectie. Dit uit zich in veel pijn en een kloppend gevoel rondom de
wond. Ook in die situatie, dient u contact op te nemen met de polikliniek Dermatologie.
Voorafgaand aan de operatie wordt gevraagd of u een pacemaker heeft. Dit omdat het dichtbranden
van de bloedvaatjes met stroom gebeurt.

pagina 2 van 3

Na de operatie
Na de operatie kunt u weer naar huis. Meestal valt de pijn mee. Als de pijn te erg is, kunt u twee paracetamol
tabletten a 500 mg. innemen. Ons advies is om GEEN andere pijnstillers te gebruiken. Andere pijnstillers
hebben vaak een bloedverdunnende werking en veroorzaken mogelijk een nabloeding.
De eerste dagen na de operatie verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Dit is een
soort blauwe plek en geen reden tot ongerustheid. Ook kan er zwelling optreden, vooral rond de
ogen. Hechtingen in het gezicht worden vaak binnen een week verwijderd. Hiervoor komt u terug bij de
polikliniek Dermatologie, waar ook de wondcontrole plaatsvindt.
De wond mag, totdat het verband eraf gaat en de hechtingen worden verwijderd, niet nat worden. De eerste
dagen adviseren wij u rustig aan te doen.
Omdat bij u huidkanker geconstateerd is, zal er mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken
wordt hierbij goed in de gaten gehouden en eenmaal per jaar wordt u volledig onderzocht (het hele lichaam).
De dag na de operatie zal een verpleegkundige van onze polikliniek u ’s morgens bellen om eventuele vragen
te beantwoorden.

Contactgegevens Dermatologie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u bellen met onze
afdeling. Wij staan u graag te woord.
Zuyderland Medisch Centrum,
Dermatologie
Afspraken polikliniek
Telefoon 088 – 459 9712
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, begane grond / balie 2
Locatie Brunssum, etage 3 / balie 3.02D
Locatie Kerkrade, begane grond
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt West 05
Internetadres
www.zuyderland.nl/dermatologie
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