
 

MOHS micrografische chirurgie  - nazorg – informatie voor de patiënt 

 

Inleiding 

U heeft zojuist een Mohs micrografische ingreep ondergaan. In deze folder krijgt u enkele 

aanwijzingen over wat u thuis kunt verwachten en waar u op moet letten. 

 

Adviezen bij thuiskomst 

Om  de kans op een nabloeding te verkleinen is het raadzaam de eerste 24 uur na de ingreep niet te 

bukken en te tillen. Verder is het aan te bevelen gedurende een week rustig aan te doen. De wond 

mag niet nat worden totdat de hechtingen zijn verwijderd. 

 

Wat te doen bij pijn? 

Na de operatie kunt u weer naar huis. Als u pijn heeft, neemt u 2 paracetamol tabletten van 500 mg, 

dit mag totaal drie keer per dag. Gebruik geen andere pijnstillers, omdat deze vaak een 

bloedverdunnende werking hebben en de kans op een nabloeding vergroten. 

 

Risico’s en complicaties 

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een nabloeding. Om dit te voorkomen heeft u een 

drukverband gekregen. Het is belangrijk dat u dit drukverband laat zitten zolang als met u is 

afgesproken. Als u last heeft van dit verband (bijvoorbeeld pijn), is het raadzaam om telefonisch 

contact op te nemen met MohsA.  

Als na de Mohs behandeling bij u thuis een nabloeding optreedt, is het belangrijk om rustig te blijven. 

Druk met een schone doek ongeveer 15 minuten stevig tegen de wond en verwijder vooral het 

verband niet.  De nabloeding zal in de meest gevallen stoppen. Het is belangrijk om de volgende dag 

contact op te nemen met MohsA om de verpleegkundige hierover te informeren. Als de bloeding na 

een kwartier stevig drukken niet stopt, kunt u overdag contact opnemen met MohsA. 



Er bestaat een klein risico op een wondinfectie en eventueel koorts. Dit uit zich in toenemende pijn, 

roodheid en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met 

MohsA.  

De eerste dagen na de operatie kan er rond het operatiegebied een rode of blauwe zwelling 

ontstaan. Dit komt vooral voor als u aan het voorhoofd, de wang of in de buurt van het oog bent 

geholpen. Dit is geen reden tot ongerustheid, tenzij dit samengaat met toenemende pijn en/of 

koorts. In dat geval neemt u contact op met MohsA . 

 

Wanneer contact opnemen? 

U neemt contact op met MohsA (088-1666111) als: 

 U last krijgt van toenemende pijn of als u koorts krijgt; 

 U last heeft van een nabloeding en deze na een kwartier afdrukken niet stopt. 

Buiten kantooruren kunt u het Spoednummer van MohsA bellen 06-20860830 , u krijgt dan de 

dienstdoende dermatoloog aan de telefoon. 

In een noodgeval tijdens de avond-, nacht- en weekend - uren kunt u ook contact opnemen met de 

dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp. 

 

Controle wond 

Na twee of drie dagen, afhankelijk van de wond en de grootte van het drukverband, komt u terug om 

de wond te laten controleren. Deze controle vindt plaats als u een neustampon heeft of als u een 

transplantaat heeft gekregen. In andere gevallen kan het voorkomen dat u pas na 7 dagen voor 

controle komt. 

 

Tot slot 
 
Het is niet ongebruikelijk dat u na de ingreep nog allerlei vragen heeft zoals over het ziekteverloop en 

het uiteindelijke (cosmetische) resultaat. Noteer deze vragen en neem ze mee bij het volgende 

bezoek. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. 
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