
Plastische Chirurgie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemene informatie 
 

Inleiding 

Naar aanleiding van uw bezoek aan onze 
polikliniek is in overleg met u besloten tot een 
operatie. In een aantal gevallen heeft u 
aanvullende informatie meegekregen. 
 

Beslissing voor een operatie 

In principe gaan wij ervan uit dat u akkoord 
gaat met deze behandeling en dat u 
toestemming verleent voor het uitvoeren 
hiervan. Als u nog twijfelt, dan adviseren wij u 
de operatie uit te stellen of contact op te 
nemen met uw behandelend arts om uw 
vragen te stellen.  
 
Anesthesie (verdoving/narcose) 

Bij de operatie kan gebruik worden gemaakt 
van plaatselijke verdoving of narcose. 
Plaatselijke verdoving (plaatselijke anesthesie) 
wordt door  de plastisch chirurg gedaan.  
Narcose (algehele anesthesie) of het gebruik 
van andere anesthesietechnieken wordt 
uitgevoerd door de anesthesist. De keuze 
wordt in overleg met u gemaakt. 
 
Eindresultaat 

Het is belangrijk voor ons om te weten welke 
verwachting u heeft van de operatie. Wij 
adviseren u dan ook om ons zoveel mogelijk 
op de hoogte te stellen van bepaalde 
wensen. 
 
Ook al wordt de operatie met de grootste 
zorg uitgevoerd, dan nog kan het 
operatieresultaat anders uitvallen dan 
bedoeld of verwacht was. Het kan zijn dat de 
verwachtingen te hoog gespannen zijn 
geweest, en aan de andere kant bestaat er 
altijd een kans op ongewenste complicaties. 
Garantie op de resultaten of op het uitblijven  
 

 
van complicaties kunnen wij u nooit geven.  
 
Complicaties kunnen altijd optreden, zoals  
bijvoorbeeld narcoseproblemen, 
trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, doof 
gevoel in de huid, etc.. Absolute symmetrie bij 
dubbelzijdige operaties (dus dat beide 
kanten er hetzelfde uitzien) is niet te 
garanderen.  
 
Soms is het noodzakelijk om een aanvullende 
operatie uit te voeren voor een goed 
eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan 
extra kosten met zich meebrengen die door 
uw verzekering of door u zelf moeten worden 
vergoed. 
 
Littekens 

Bij elke operatieve behandeling ontstaan 
blijvende littekens. Op den duur zullen deze 
minder opvallend worden, maar een enkele 
keer blijft een litteken wel goed zichtbaar. 
 
Na een operatie kunt u wat last hebben van 
pijn en ongemak in het operatiegebied. 
Littekens kunnen langere tijd dik, rood, 
jeukend en zelfs pijnlijk zijn. Sommige littekens 
worden op den duur breder dan men had 
verwacht en soms blijft de huid in het litteken-
gebied verkleurd. Bepaalde huidgebieden 
kunnen overgevoelig worden of juist een doof 
gevoel houden. In een enkel geval kunnen 
vergroeiingen optreden met de omgeving 
en/of onderlaag. 
 
Onderzoek 

In een aantal gevallen kan het noodzakelijk 
zijn om weefselonderzoek te doen.  
Het lichaamsmateriaal dat bij de operatie is 
verwijderd, wordt onderzocht, tenzij u daar  
principiële bezwaren tegen heeft. 



Soms zullen vóór en na de operatie medische 
foto’s gemaakt worden om de afwijking in 
beeld te brengen. In enkele gevallen zullen 
deze foto’s voor onderwijsdoeleinden worden 
gebruikt. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
Informatienummer: (0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben wij u algemene 
informatie gegeven over een operatie op het 
gebied van plastische chirurgie. Misschien 
hebt u na het lezen van deze folder nog 
vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met uw behandeld specialist via de polikliniek 
assistent van de polikliniek Plastische 
Chirurgie. Belt u daarvoor met tel.: (0182) 50 
58 78. We zijn bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30-11.30 uur en 13.30-
16.00 uur. 
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