
 

Een poliklinische behandeling op de polikliniek Chirurgie 

 

In overleg met uw behandeld arts heeft u een afspraak gemaakt op de 

polikliniek Chirurgie van het Maasziekenhuis. De afspraak betreft een kleine 

operatieve behandeling onder plaatselijke verdoving. In deze folder vindt u 

informatie over de behandeling.  

Kleine operatieve ingrepen waarvoor u bij Maasziekenhuis Pantein  

terecht kunt: 

 Darmonderzoek (proctoscopie) 

 Haperende vinger (trigger finger) 

 Huidkanker 

 Ingegroeide teennagel 

 K Draden verwijderen 

 Klier wegnemen (klierbiopsie) 

 Klierontsteking 

 Likdoorn (clavus) 

 Moedervlek (naevus) 

 Nagel verwijderen 

 Ontsteking slijmbeurs elleboog (bursa olecranie) 

 Ontsteking slijmbeurs knie (bursa prepatellaris) 

 Port a Cath verwijderen 

 Schroef uit bot verwijderen 

 Slijmcyste (ganglion) 

 Spierweefsel verwijderen (spierbiopsie) 

 Verstopte talgklier (atheroomcyste) 

 Vetbult (lipoom) 

 Vreemd lichaam verwijderen (zoals een splinter) 

 Voetwratten 

 Weefsel verwijderen uit slagader (biopsie arterie) 

 

 

 

 

 



 

Voor de behandeling 

Voorbereiding 

 U kunt op de dag van de ingreep normaal eten en drinken. 

 Als u overgevoelig bent voor jodium of bloedverdunners gebruikt, meldt u dit dan van 

tevoren aan de arts. 

 Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het 

onderzoek. 

 Het is aan te raden vooraf vervoer en begeleiding naar huis te regelen. 

Melden 

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de behandelkamer, route 005. 

 

 

De behandeling 

Het verloop van de behandeling 

De verpleegkundige neemt u mee naar de behandelkamer waar u zich zo nodig uitkleedt. 

Hierna neemt u plaats op de behandeltafel. Het betreffende deel van de huid wordt 

gedesinfecteerd. Vervolgens wordt een verdovende vloeistof inspoten en wordt de huid 

afgedekt met een steriele groene doek. Na de ingreep wordt de wond meestal gehecht. Indien 

nodig wordt een drain (slangetje) achtergelaten voor de afvoer van wondvocht. De wond 

wordt afgedekt met een verband. De behandeld arts vertelt u vóór de behandeling wat er 

precies gaat gebeuren, maar u kunt ook tijdens de behandeling vragen stellen. 

 

Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) tijdens de behandeling meekijkt of 

de ingreep uitvoert. 

 

 

Na de behandeling 

Nazorg 

 De behandelend arts vertelt of u het verband of de pleister zelf kunt verwijderen of dat dit 

op de polikliniek gebeurt. 

 De verpleegkundige geeft u uitleg over de verzorging van de wond. 

 Bij een ingreep aan de arm is het soms nodig een mitella te dragen. Als u aan het been of 

de voet bent geopereerd, moet u het been soms hoog leggen. Hiervoor kunt u een kussen 

gebruiken. 



 

 Van de behandelend arts hoort u wanneer u weer kunt douchen of baden. 

 Er wordt voor u een controleafspraak gemaakt bij de balie van de behandelkamer, route 

005. 

 Indien nodig worden tussen de vijfde en veertiende dag na de ingreep de hechtingen door 

de verpleegkundige verwijderd. Dit kan eventueel ook door de huisarts worden gedaan. 

 Als er weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek, is de uitslag na ongeveer twee weken 

bekend. De behandelend arts bespreekt met u de uitslag. Dit gebeurt telefonisch of 

tijdens de controle afspraak. 

Pijnstilling 

Na ongeveer twee uur is de verdoving uitgewerkt. Bij pijn kunt u één of twee tabletten 

paracetamol (500 mg) nemen. U krijgt enkele tabletten paracetamol mee, maar u kunt ze ook 

kopen bij drogist of apotheek. U kunt zo nodig om de zes uur één of twee tabletten nemen, 

maar neem niet meer dan acht tabletten per 24 uur. 

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis? 

In de volgende gevallen neemt u contact op met polikliniek Chirurgie: 

 Bij flinke zwelling. 

 Bij meer pijn in plaats van minder. 

 Bij koorts (meer dan 38ºC). 

 Als de drainfles niet meer vacuüm is. 

 Als de drainfles vol loopt tot meer dan 300 ml wondvocht. 

 

Het telefoonnummer is 0485-84 53 35. U kunt ook altijd bellen als u nog vragen heeft of als 

u zich ongerust maakt. Uw huisarts wordt van de ingreep op de hoogte gesteld. Bij klachten 

of vragen kunt u ook contact met hem of haar opnemen. 

Bericht van verhindering 

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op 

met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35 om een nieuwe afspraak te 

maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust 

contact op met polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. 
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