Afspraken verwijderen van
een huidtumor
op de polikliniek KNO, hoofd- hals
chirurgie en aangezichtschirurgie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent verwezen naar de KNO-arts voor het verwijderen van een
gezwel in het hoofd- halsgebied. De KNO-arts waar u naar verwezen
bent, is een gecertificeerd specialist in aangezichts-chirurgie. In deze
folder staan alle afspraakmomenten.
Attentie: bij antistollingmedicatie (bloedverdunners)
Als u bloedverdunners gebruikt en daarvoor wordt gecontroleerd door de
trombosedienst, verzoeken wij u ruim voor deze ingreep melding te maken
bij de trombosedienst over deze ingreep. U krijgt een recept voor Vitamine
K tabletten. Neem 30 - 40 uur voor het wegnemen van het gezwel én
voorafgaand aan de hersteloperatie een vitamine K tablet in.
1. Verwijderen huidtumor
Afspraak voor het verwijderen van de huidtumor onder plaatselijke verdoving,
op de polikliniek KNO-heelkunde
Datum:

……………………………………………..

Aanwezig:

..……………………………………………

Het bezoek duurt ongeveer 1 uur: 30 minuten verdovingstijd + 30 minuten
ingreep.
2. Preoperatief onderzoek bij de anesthesist
Preoperatief onderzoek is altijd noodzakelijk als u onder narcose of
plaatselijke verdoving op de operatiekamer behandeld wordt. U krijgt een
vragenlijst mee voor de anesthesist. Neem de ingevulde vragenlijst mee bij
uw afspraak.
Datum onderzoek:

……………………………………………..

Tijd onderzoek:

..……………………………………………

3. Telefonische uitslag
De patholoog anatoom geeft de KNO-arts al de dag na de ingreep de uitslag
of het gezwel helemaal verwijderd is. U wordt door de assistente van de
KNO-arts gebeld en hiervan op de hoogte gesteld. Meestal is het gezwel
geheel verwijderd. Zo niet dan krijgt u een afspraak voor de volgende dag op
onze polikliniek voor het verder verwijderen van een extra stukje weefsel.
Datum/ tijd telefonische uitslag: ……………………………………..

4. Sluiten van de wond
O Sluiten wond op de operatiekamer d.d……………………………….
Informatie over het tijdstip ontvangt u van de opnameplanning
O Sluiten wond op de polikliniek
U krijgt bij uw eerste bezoek een datum voor deze ingreep mee en hoeft u
dus de opnameplanning niet te bellen.
Datum:

……………………………………………..

Tijd:

..……………………………………………

5. Controleafspraak op de polikliniek, 1 week na de operatie
Voor wondcontrole en verwijderen van de hechtingen:
O Datum:
Tijd:

.…………………………………………..
..……………………………………….....

Wondcontrole, 3 weken na hechtingen verwijderen
O Datum:
Tijd:

.…………………………………………..
..……………………………………….....

6. Afspraken bij ‘een gesteelde lap’
O Controle op maandag na de operatie
Datum:
Tijd:

…………………………………………….
..……………………………………………

O Verwijderen hechtingen na de operatie
Datum:
Tijd:

…………………………………………….
..……………………………………………

O Losmaken van de gesteelde lap
Drie weken na de operatie wordt de huid op de polikliniek of op de
operatiekamer hersteld. Dit bezoek duurt ongeveer 1 uur: 30 minuten
verdovingstijd + 30 minuten ingreep.
Datum:
Tijd:

……………………………………………..
..……………………………………………

O Controleafspraak polikliniek, voor het verwijderen van de hechtingen, 1
week na het losmaken van de gesteelde lap:
Datum:

……………………………………………..

Tijd:

..……………………………………………

O Wondcontrole na verwijderen hechtingen
Datum:

……………………………………………..

Tijd:

..……………………………………………

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze afspraken kunt u contact opnemen met de
polikliniek KNO, maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, (0318) 43
50 50 optie 2.
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