Chirurgie

Skin tags
(huidflapjes bij de anus)
Inleiding
Deze folder geeft u informatie over
huidflapjes bij de anus. Realiseert u zich
dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn
dan hier beschreven wordt. Deze folder
geeft een algemeen overzicht en is dus
niet volledig. Ook komt deze folder niet in
de plaats van een gesprek met uw arts. De
arts is altijd bereid om u een en ander uit
te leggen en op uw vragen in te gaan.
Wat zijn skin tags
Skin tags zijn plooitjes of huidflapjes
rondom de anus. Ze zijn volkomen
onschuldig en voelen zacht aan: ze doen
dus ook geen pijn. Toch kan een skin tag
ongemak veroorzaken: door de
onregelmatigheid van de plooien kan het
lastig zijn om de anus goed schoon te
houden. Blijven er toch restjes ontlasting
achter tussen de skin tags, dan kan dat
logischerwijs irritatie en jeuk veroorzaken.
Het kan een reden zijn om skin tags weg
te laten halen dan wel door een
aambeibehandeling de overtollige huid in
de anus te trekken.
Onderzoek
U krijgt een kort inwendig anaal
onderzoek. Aanvullend onderzoek is alleen
nodig wanneer de arts het vermoeden
heeft dat er sprake kan zijn van een
andere aandoening dan huidflapjes.
Mogelijke behandelingen
Afhankelijk van de grootte van de
huidplooi kan een aambeienbehandeling
voldoende zijn om de huidplooi te
verkleinen . Zie hiervoor de folder over
aambeien Zijn de huidplooien na de
aambeienbehandeling nog aanwezig?
Dan kunnen deze meestal poliklinisch
worden verwijderd.

Voorbereiding voor de behandeling
Neemt u voordat u naar het ziekenhuis
komt 2x 500 mg paracetamol. Dit zorgt
ervoor dat na de behandeling de pijn
beter onder controle is.
De behandeling
het verwijderen van de huidflapjes vindt
plaats onder lokale verdoving. . U neemt
plaats op de behandeltafel in rugligging in
de beensteunen waarna de skin tags
worden verwijderd. Na de verwijdering
worden de wondjes meestal opengelaten
en genezen spontaan..
De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.
Na de behandeling
Na de ingreep is het belangrijk dat u de
anus goed schoon houdt na de stoelgang,
maar ook tussendoor. U kunt dit doen door
dagelijks uw anus af te spoelen onder de
douche en daarna voorzichtig droog te
deppen.
De periode na de ingreep kan als zeer
pijnlijk worden ervaren, maar meestal is de
pijn dragelijk. De eerste week is zitten
vaak pijnlijk. U kunt dit verzachten door op
een zacht kussen te gaan zitten. Bij pijn
kunt u 4x daags 500 mg paracetamol
innemen.
Zolang de wondjes nog niet volledig
genezen zijn scheiden ze nog wondvocht
af. Dit wordt in de loop van de tijd minder.
De toiletgang kan gevoelig zijn . Zorgt u er
daarom voor dat de ontlasting dun blijft
door veel te drinken en vezelrijke voeding
te gebruiken. Eventueel kunt u tijdelijk
laxeermiddel innemen. Deze kunt u kopen
bij een drogist of apotheek.

Mogelijke complicaties tijdens en na de
operatie
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo
is ook bij deze operatie de normale kans
op complicaties aanwezig. De kans op
wondinfectie is nauwelijks aanwezig.
Direct contact opnemen
Neemt u de eerste 30 dagen na de
operatie direct contact op als:
• U koorts heeft boven 38,5 °C.
• Het wondgebied toenemend rood,
warm en opgezwollen wordt, een
onaangename geur heeft en/of als er
sprake is van een toename van pijn
en/of vochtlekkage uit de wond.

Als zich thuis complicaties voordoen,
kunt u contact opnemen met uw
behandelend specialist, via de
polikliniek assistent Chirurgie, tel: (0182)
50 58 78. (bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 -11.30 uur en
13.30 -16.00 uur). Buiten de
openingstijden van de polikliniek en bij
acute problemen kunt u ook bellen
met de Spoedeisende Hulp: (0182) 50
53 27.
Algemene informatie over het GHZ
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.
Ook kunt u bellen naar het algemene
Informatienummer: (0182) 50 50 50.
Vragen?
Misschien hebt u na het lezen van deze
folder vragen die niet kunnen wachten tot
de dag van opname. Deze vragen kunt u
stellen aan de polikliniek assistent
Chirurgie. Bel hiervoor met het algemene
nummer van het GHZ, tel: (0182) 50 58 78.
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00
uur).
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