Littekencorrectie

Littekencorrectie
Een litteken kan na verloop van tijd dikker worden of er kan overmatige littekenvorming
ontstaan. Een littekencorrectie kan het litteken minder opvallend maken, maar zal het
litteken echter nooit helemaal doen verdwijnen. Bij een littekencorrectie wordt getracht de
vorm van het litteken te verbeteren.
Wat gebeurt er tijdens de ingreep?
Meestal vindt de ingreep onder plaatselijke verdoving plaats, nadat het operatie gebied is
schoongemaakt , de verdoving is gegeven zal het operatiegebied steriel worden afgedekt.
Nazorg littekencorrectie/huidafwijking
Na de ingreep moet de wond drie dagen droog blijven. Daarna mag u het verband of pleister
eraf halen en eventueel douchen. Na het douchen moet u de wond goed droog deppen en
eventueel een nieuwe pleister aanbrengen. Het gebied rondom de ingreep kan blauw
kleuren of opzwellen. Dit trekt na enkele dagen weer weg. Soms wordt gehecht met
oplosbare hechtingen. Als dit niet het geval is worden de hechtingen door uw arts na
minimaal 1 week op afspraak verwijderd. Na het uitwerken van de verdoving kunt u pijn
krijgen. Om dit te bestrijden kunt u paracetamol nemen, verkrijgbaar op recept of bij de
drogist. Roken en alcohol zijn slecht voor de genezing van de wond, zeker de eerste dag na
de operatie.
Bij een littekencorrectie kan het resultaat helaas niet worden gegarandeerd. In sommige
gevallen wordt het litteken na correctie breder. Na de correctie moet men er rekening mee
houden dat het litteken langere tijd dik, rood, jeukend en zelfs pijnlijk kan zijn. Een vers
litteken is pas na ongeveer een jaar tot anderhalf jaar rustig en het resultaat is dan ook pas
zichtbaar.
Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u,
samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de
MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw
vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.
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Disclaimer MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemer & Meer.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
MKA Kennemer & Meer.

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
voor het gebruik van de tekst.
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