Dermatologie

Mohs’ micrografische
chirurgie

Mohs’ micrografische chirurgie is een speciale operatietechniek voor het
verwijderen van huidkanker in het gezicht. De huidkanker wordt hierbij laagje
voor laagje weggehaald. Zo blijft er zoveel mogelijk gezonde huid zitten en
wordt de wond niet groter dan nodig is.
Deze operatie wordt gedaan in het Mohs Centrum Friesland, in ziekenhuis
Nij Smellinghe in Drachten. Hier werken gespecialiseerde dermatologen uit
Sneek, Leeuwarden en Drachten samen.

Voorbereiding

• U mag eten en drinken zoals u gewend bent.
• U mag geen gezichtscrème en/of make up gebruiken op de dag van de
operatie.
• Als u bloedverdunnende medicijnen via de trombosedienst gebruikt, 		
is het belangrijk dat de INR-waarde niet te hoog is. Is dit door de 		
dermatoloog niet met u besproken? Laat dat dan zo snel mogelijk weten
aan de polikliniek. De contactgegevens vindt u onderaan deze folder.
• Heeft de dermatoloog u antibiotica voorgeschreven? Neem dit dan 1 uur
voor de operatie in.
• Als de huidkanker dicht bij uw oog of neus zit, kan het verband dat u na
het verwijderen krijgt, uw zicht belemmeren. Regel dan vooraf dat iemand
u naar huis kan rijden.

De operatie

• U krijgt een plaatselijke verdoving op de plek waar u geopereerd wordt.
• De huidkanker wordt, met een klein beetje extra weefsel, weggesneden.
• U krijgt een verband, een langwerkende verdoving en gaat naar de 		
wachtkamer.
• Terwijl u wacht, wordt het weggehaalde stukje weefsel door de arts
onderzocht onder de microscoop.
• Als de huidkanker niet helemaal verwijderd is, haalt de arts nog een stukje
huid weg. Dit wordt weer onderzocht onder de microscoop.
• Dit wordt herhaald totdat er geen kankercellen meer te vinden zijn.
• De huid kan daarna op verschillende manier worden gehecht. Welke 		
manier voor u het beste is, kan meestal niet vooraf worden aangegeven.
• U krijgt een drukverband en kunt naar huis.
Omdat huidkanker in het gezicht onvoorspelbaar kan groeien, kan de wond
groter worden dan u van tevoren had verwacht.

Een Mohs’ operatie kan een paar uren tot een hele dag duren. Tussen de
behandelingen door, bent u in de wachtkamer. Het kan daarom prettig zijn
iemand mee te nemen en/of bijvoorbeeld een boek of tablet bij u te hebben.
Er is koffie en thee beschikbaar voor u en uw eventuele begeleider. Tussen de
middag krijgt u een lunch.

Risico’s

Ook al wordt een operatie goed uitgevoerd, toch zijn er risico’s. Bij Mohs’
micrografische chirurgie kunnen dat zijn:
• Infectie
Dit merkt u aan pijn en een kloppend gevoel rond het geopereerde
gebied, roodheid en koorts.
• Nabloeden van de wond
Als de wond gaat nabloeden, druk dan minimaal 15 minuten met een
schone doek op het verband (haal het verband dus niet weg).
• Verdikking van het litteken
Dit is te voorkomen met littekenmassage of een laserbehandeling. Overleg
dit met uw dermatoloog.
• Zenuwschade (in gevoel of beweging). De kans hierop is heel klein.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis

Als de wond door blijft bloeden, bij een infectie en/of bij veel pijn moet u
contact opnemen met het ziekenhuis.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur belt u met de
polikliniek Dermatologie. De contactgevens vindt u onderaan deze folder.
Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH) via de receptie
van het ziekenhuis.
T: 0515 - 48 88 88.

Na de operatie

Doe na de ingreep rustig aan. De eerste week kunt u beter niet:
• Zwaar tillen
• Bukken.
• Sporten.
• Roken en alcohol drinken.
• Op de zij aan de kant van de wond liggen. Probeer op de andere kant te
slapen.
• Bij pijn mag u maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.

Controleafspraken

De doktersassistente neem de dag na de operatie telefonisch contact met
u op om te horen hoe het met u is. Een week na de behandeling hebt u een
afspraak voor de wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen.

Contact

Hebt u nog vragen? De polikliniek Dermatologie is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur.
T Sneek: 0515 - 48 89 82.
T Emmeloord: 0515 - 48 87 77.
Voor vragen over de planning, belt u met de polikliniek Dermatologie van
Nij Smellinghe.
Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.
T: 0512 - 58 88 01.
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

