
Plastische Chirurgie 
 
 
 

 
 
 
 

Littekencorrectie 
 

Wat is littekenvorming? 

Bij beschadiging van de huid van het 
menselijk lichaam als gevolg van een 
ongeval, brandwond of een operatie 
ontstaat littekenvorming.  
 
Littekens kunnen dik (hypertrofisch) worden of 
zelfs buiten de grenzen van het 
oorspronkelijke litteken gaan groeien (keloïd). 
Deze overmatige littekenvorming komt vooral 
voor bij mensen met een donkere huidskleur 
of juist met een heel lichte huid (rossige 
haarkleur).  
Op bepaalde lichaamsdelen zoals 
bijvoorbeeld schouders en borstbeen is de 
kans op overmatige littekenvorming groter 
dan ergens anders op het lichaam.  
Een andere factor die een litteken kan 
beïnvloeden, is de richting van het litteken 
ten opzichte van de huidspanningslijnen. In 
het gezicht kan men deze huidspannings-
lijnen duidelijk zien bij het aanspannen van de 
gelaatsspieren.  
Een litteken dat met de huidspanningslijnen 
‘meeloopt’, kan meer zichtbaar zijn dan een 
litteken dat haaks op deze lijnen staat. 
 
Verder zal het duidelijk zijn dat een wond die 
is gemaakt door een scherp voorwerp, 
‘mooiere’ littekens geeft dan een rafelige 
wond. Ook geeft spanning op de wond vaker 
een breed litteken. Vooral jonge mensen en 
kinderen hebben door de hogere 
huidspanning meer kans op overmatige 
littekenvorming dan oudere mensen. 
 
Behalve chirurgische littekencorrectie 
bestaan er ook andere methoden om dikkere 
littekens te behandelen, zoals bijvoorbeeld 
injecties met medicijnen (corticosteroïden), 
druktherapie, siliconenfilm of bestraling. Bij 
deze behandelingen kunnen de klachten van 
een dik litteken verminderen, maar over het 

algemeen hebben zij geen invloed op de 
grootte van een litteken. 
 
De operatie 

Bij een littekencorrectie probeert men de 
vorm van littekens te verbeteren. Ook al 
wordt een littekencorrectie met de grootste 
zorg uitgevoerd, het uiteindelijk resultaat kan 
niet worden gegarandeerd. Na een 
littekencorrectie moet u er rekening mee 
houden dat de littekens langere tijd dik, rood, 
jeukend en zelfs pijnlijk kunnen zijn. Sommige 
littekens kunnen op den duur toch breder 
worden dan men had verwacht of gehoopt. 
Het is goed te beseffen dat een 
littekencorrectie een litteken minder 
opvallend maakt, maar dat het litteken nooit 
geheel zal verdwijnen. 
 
Complicaties 

Uit bovenstaande kunt u geen garantie 
ontlenen als het om de resultaten. Plastische 
en reconstructieve chirurgie is géén exacte 
wetenschap. Garantie op de resultaten of op 
het uitblijven van complicaties kunnen wij u 
nooit  geven.  
Complicaties kunnen altijd optreden. 
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. 
 
Bij complicaties thuis 

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u 
contact opnemen met uw behandelend 
specialist, via de polikliniek assistent Plastische 
Chirurgie, telefoon: (0182) 50 58 78 
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 



van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 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 website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben wij informatie gegeven 
over littekencorrectie. Een dergelijke 
beschrijving kan echter nooit volledig zijn.  
Ook komt deze beschrijving natuurlijk niet in 
de plaats van een gesprek met uw arts. Hij zal 
steeds bereid zijn om u persoonlijk een en 
ander uit te leggen en op uw vragen in te 
gaan. 
 
Misschien hebt u na het lezen van deze folder 
vragen die niet kunnen wachten tot de dag 
van opname. U kunt uw vragen stellen aan 
een medewerker van de polikliniek Plastische 
Chirurgie, via telefoon: (0182) 50 58 78.  
We zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van13.30 tot 
16.00 uur. 
 
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 
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