Verwijderen van een
huidtumor
op de polikliniek keel-, neus, en
oorheelkunde

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 aangezichtschirurgie. Deze
folder beschrijft wat u kunt verwachten.

Bezoeken aan de arts
Bij het eerste bezoek komt u bij de arts op het spreekuur voor een intake
gesprek. De arts beoordeelt het gezwel en bespreekt met u het plan van
aanpak. Tijdens dit bezoek maakt de assistente alle vervolgafspraken.
Bij het tweede bezoek, op de polikliniek, wordt het gezwel onder plaatselijke
verdoving verwijderd. De wond wordt niet meteen gesloten, maar er wordt
een speciaal gaas in gehecht.
Meteen na het verwijderen, kijkt de patholoog-anatoom het weggenomen
weefsel na om zeker te zijn dat het gehele gezwel is verwijderd. De dag erna
wordt u gebeld over de uitslag. Meestal is het gezwel geheel verwijderd. Als
blijkt dat het gezwel niet in zijn geheel weggenomen is, moet u nog een keer
op de polikliniek komen voor het verwijderen van het restant. Dit is kort na de
uitslag en altijd vóór de herstel operatie.
Tijdens het derde bezoek, als er bericht is dat er geen tumorweefsel meer
aanwezig is, wordt de wond gesloten. Van te voren hoort u of dit op de
polikliniek of op de operatiekamer plaatsvindt.

Sluiten van de wond
Voor het sluiten van een wond kiezen wij in het algemeen uit drie technieken:
de wond wordt ‘eenvoudig’ gesloten: de wondranden worden direct aan
elkaar gehecht
de wond wordt met een ‘zwaai- of draailap’ gesloten: huid van
omliggende weefsels wordt gebruikt om de wond te sluiten. De
wondranden die hierdoor ontstaan worden direct aan elkaar gehecht
om de wond te sluiten wordt een ‘gesteelde’ huidlap gebruikt: een iets
verder, in het gezicht gelegen, deel van de huid wordt gedeeltelijk
losgemaakt en in de wond gehecht. Hierbij wordt het voedende bloedvat
intact gelaten. Zo ontstaat een steel van huid naar de wond. De
verplaatste huid heeft 3 weken nodig om in te groeien.
Na 3 weken kan, op de polikliniek, onder plaatselijke verdoving de ‘steel’
doorgenomen worden. Daarna is de reconstructie klaar

Wondverzorging
In alle gevallen krijgt u van de arts duidelijke instructies hoe u de wond zelf
thuis kunt verzorgen.

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.

De behandeling op een rijtje:
u krijgt een intakegesprek waar de behandeling met u wordt besproken
en alle afspraken worden gemaakt
u komt op de polikliniek om het gezwel te laten verwijderen
de dag hierna krijgt u telefonisch bericht of het gezwel volledig is
verwijderd
indien nodig komt u een extra keer, bij voorkeur de dag na het
telefoongesprek, voor verwijdering van een extra stukje weefsel
binnen een paar dagen tot een week na het verwijderen van het weefsel
heeft u een afspraak om de wond weer te sluiten
een week na deze hersteloperatie komt u nog een keer terug op de
polikliniek voor controle van de wond en het verwijderen van de
hechtingen

Vragen
Als u nog vragen heeft over de operatie dan 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 of 43 50 61.
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