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Huidkanker verwijderen met vriescoupe techniek 1 

Huidkanker verwijderen met vriescoupe techniek

Polikliniek Dermatologie, route 0.8
Telefoon: (050) 524 586 (op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur)

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact met ons op.

Inleiding

Bij u is huidkanker gevonden. In overleg met u heeft de dermatoloog gekozen 
voor een operatie om u te behandelen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. 
Bij de operatie wordt gebruik gemaakt van vriescoupe diagnostiek. Wat dat is, 
leest u hieronder. Deze manier van opereren heeft als voordeel dat in de meeste 
gevallen direct bekend is of de huidkanker helemaal is verwijderd. In deze folder 
leest u algemene informatie over de operatie. Het kan zijn dat uw persoonlijke 
situatie anders is dan in deze folder staat. 

Vriescoupe techniek

Vriescoupe diagnostiek is een techniek die wordt gebruikt bij de behandeling van 
(verschillende soorten) kanker. Hierbij kan direct worden beoordeeld of de kan-
kercellen helemaal weg zijn. Er wordt weefsel sparend gewerkt. Dat betekent dat 
er zo weinig mogelijk gezonde huid wordt weggehaald. Een patholoog bekijkt de 
huid die verwijderd is, meteen onder de microscoop om te zien of er nog huid-
kanker aanwezig is. Deze operatiemethode duurt langer omdat het stukje huid 
wordt bewerkt en bekeken voordat de behandeling verder kan gaan. Als er nog 
huidkankercellen onder de microscoop te zien zijn, snijdt de dermatoloog nog 
een stukje huid weg.  De wond wordt pas gesloten als de snijranden vrij zijn van 
huidkanker. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.
Het is van tevoren niet helemaal te voorspellen hoe lang de ingreep gaat duren. 
Operatie en wachttijd wisselen elkaar af. Het is goed om iemand mee te nemen 
naar het ziekenhuis die de hele ochtend bij u aanwezig is en u na de ingreep naar 
huis brengt. Het is niet verantwoord om na afloop zelf naar huis te rijden.
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2   Martini Ziekenhuis

Wanneer wordt er voor vriescoupe chirurgie gekozen? 

•  Bij huidkanker in het gezicht. Waarbij de wond na het verwijderen van het 
huidkankerplekje niet direct gesloten kan worden, maar er een reconstructie 
moet plaatsvinden. 

Voorbereidingen thuis 

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, begint u thuis met een 
aantal voorbereidingen:
•  Wij adviseren u 10 dagen voor en 10 dagen na de behandeling niet te roken. 

Roken vernauwt de kleine bloedvaten. Dit vertraagt het genezingsproces. 
•  Het kan zijn dat u een antibiotica kuur nodig heeft. Dit is afhankelijk van de 

duur en de grootte van de operatie en bedoeld om wondinfectie na de opera-
tie te voorkomen. 

•  Als een antibiotica kuur nodig is, krijgt u een recept van de dermatoloog. De 
kuur moet meestal 1 of 2 uur vóór de operatie ingenomen worden. 

De dag van de operatie 

•  U kunt thuis van tevoren gewoon ontbijten. Als u een antibioticakuur van uw 
dermatoloog heeft gekregen, kunt u deze bij het ontbijt innemen.    

•  Ook uw medicijnen kunt u normaal innemen.         
•  Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt en geen make-up of crème ge-

bruikt.          
•  Omdat het meestal gaat om een operatie in het gezicht, is het handig om ge-

makkelijke kleding te dragen die u niet over uw hoofd hoeft aan- en uit te trek-
ken.

De operatie 

De operatie wordt uitgevoerd door een dermatoloog en een doktersassistente. In 
de behandelkamer neemt u plaats op de operatietafel.
•  Rondom de plek van de ingreep worden foto’s gemaakt van uw huid. 
•  De te opereren plek wordt verdoofd. De dermatoloog verwijdert de eerste keer 

de huidkanker. Dan wordt de operatie tijdelijk beëindigd en krijgt u een tijde-
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lijk verband op de wond. U wacht dan in de wachtkamer van de polikliniek. U 
mag de polikliniek Dermatologie niet verlaten. Soms kunt u in de behandelka-
mer blijven.

•  De verwijderde huid wordt naar het laboratorium gebracht en onder de micro-
scoop onderzocht. Dit kan soms veel tijd in beslag nemen. Als blijkt dat er nog 
huidkanker aanwezig is, wordt u opnieuw verdoofd en wordt er opnieuw huid 
weggesneden. Dit wordt weer onderzocht (maximaal 2x).

•  Als alle huidkanker weggehaald is, wordt de wond gesloten. Als de wondran-
den niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, gebruikt de dermato-
loog huid uit de omgeving. Er kan ook een stukje huid van een andere plek van 
uw lichaam worden gebruikt. Hiervoor krijgt u een extra verdoving. Soms 
wordt er voor gekozen de wond gedeeltelijk of volledig open te laten en zelf te 
laten genezen.

•  Het sluiten van de wond duurt een half uur tot een uur. Dit hangt af van de 
grootte van de wond en de manier waarop het moet gebeuren. Na het dicht-
maken van de wond krijgt u een drukverband.

Na de operatie

Zeven dagen na de operatie komt u voor controle op de polikliniek. U krijgt hier-
voor een afspraak mee. Het is raadzaam om tot die tijd rustig aan te doen. Houd 
daarnaast rekening met de volgende zaken:
•  Laat het verband zitten tot de controleafspraak, tenzij anders is afgesproken.
•  Als de wond vlak bij het oog zit, kunnen de oogleden de eerste paar dagen 

gezwollen en blauw van kleur zijn. Dit trekt vanzelf weer weg.
•  Het is beter om niet te bukken. Als u bukt, komt er druk op de wond waardoor 

de zwelling toeneemt.
•  Er bestaat altijd een kans op nabloeden. Als de wond blijft bloeden, drukt u 

dan een half uur met een schone theedoek of handdoek (met constante druk) 
op het verband. Op de afdeling Dermatologie kunnen ze uw verband verscho-
nen. Belt u overdag, dan kunt u meestal gelijk terecht.

  Als de bloeding niet stopt, neem dan overdag (tijdens kantoortijden) telefo-
nisch contact op met de polikliniek Dermatologie. Buiten kantoortijden kunt u 
contact opnemen met de Huisartsenpost.   

•  Na de behandeling kan het geopereerde gebied enige tijd gevoelig blijven.
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•  Bij pijn mag u altijd paracetamol nemen, maximaal 3 keer per dag 2 tabletten 
van 500 mg tenzij de arts anders voorschrijft. U mag geen aspirine innemen in 
verband met bloedverdunning.

Mogelijke complicaties 

We kunnen nooit garanderen dat een behandeling zonder complicaties verloopt. 
Bij de operatie kunnen kleine zenuwtakjes worden geïrriteerd of doorgesneden. 
Dit geeft een verminderd gevoel in het geopereerde gebied en is meestal tijdelijk. 
Bij zeer hoge uitzondering kan het voorkomen dat een zenuwtakje dat doorge-
sneden is, blijvende verminderde beweeglijkheid van het gezicht geeft. Als er op 
de wond een stukje huid van een andere plek is geplaatst of als er huid van de 
wond verschoven is om de wond te sluiten, kan het een enkele keer voorkomen 
dat de huid niet ‘aanslaat’. De wond geneest later vanzelf.
Een andere mogelijke complicatie is hypertrofie van de huid: door littekenvor-
ming kan de huid wat verdikken.

Er bestaat een klein risico op wondinfectie en eventuele koorts. Dit uit zich in 
toenemende pijn, roodheid en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit ge-
beurt, moet u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie of uw huisarts. 
U krijgt dan antibiotica. De controleafspraak bij uw dermatoloog wordt in dit ge-
val vervroegd.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze 
zorg.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u op 
werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Der-
matologie, tel. (050) 524 5860. 
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

00 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

20
17

00
76

12
-2

01
7

20170076 Huidkanker verwijderen met vriescoupe techniek.indd   6 01-12-17   14:22


