
Littekencorrectie
PLASTISCHE CHIRURGIE
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U heeft een litteken, wat u graag minder opvallend wil 
laten maken. U zal hiervoor binnenkort een behandeling 
ondergaan bij de Friesland kliniek.  

Het eerste poli bezoek 
Tijdens het eerste bezoek aan de Friesland Kliniek, heeft u een gesprek met de 
plastisch chirurg. Deze zal het litteken beoordelen en kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor de behandeling hiervan. 

Er zijn verschillende redenen waarom een litteken niet mooi geneest. Soms is er 
sprake van een overmatige littekenreactie waardoor het litteken dik wordt en vaak 
klachten van jeuk en irritatie veroorzaakt. Voor dit soort littekens is een operatie 
meestal geen goede optie, omdat de kans groot is dat het litteken na de correctie 
even groot of zelfs groter wordt.

Bij andere oorzaken van een storend litteken, is een operatieve correctie vaak wel 
mogelijk. Ook na een littekencorrectie zal er altijd een litteken overblijven. Het doel 
van een operatie is om het litteken minder opvallend te maken, maar het gaat nooit 
helemaal weg.   INHOUDSOPGAVE   
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Na de operatie

Pijnstilling
U mag paracetamol nemen. Maximaal acht tabletten van 500mg per dag. 

Drukverband en pleisters
Wanneer er een drukverband is aangelegd, mag u dat de dag na de operatie 
verwijderen. De hechtpleisters mag u laten zitten tot aan het volgende bezoek  
aan de polikliniek.

Inspanning
De eerste twee weken na de operatie is het verstandig geen zware activiteiten  
of inspanningen verrichten. Dit zet spanning op de huid waardoor de wond  
open kan gaan.

Wondgebied
Het wondgebied kan na de operatie:
•  blauw zijn
•  gezwollen zijn
•  nabloeden (zie verderop in de tekst)

De blauwe kleur en de zwelling trekken vanzelf weg. 

Hoe verloopt de operatie?
Voorafgaand aan de operatie zal de plastisch chirurg zo krap mogelijk 
om het bestaande litteken aftekenen. Soms is het nodig om het litteken 
groter af te tekenen dan het oorspronkelijke litteken om geen ezelsoren 
te veroorzaken in de huid na de ingreep. Na de verdoving zal het 
litteken met het mes worden verwijderd. Kleine bloedvaatjes worden 
dichtgebrand en de huid zal met oplosbare hechtingen worden gesloten. 
In sommige gevallen wordt er gehecht met niet oplosbare hechtingen, 
die na de operatie verwijderd moeten worden. Als de wond gesloten is, 
worden er hechtpleisters op de wond geplakt en heel soms wordt er een 
drukverband aangelegd.

Hoe lang duurt de operatie?
De ingreep duurt ongeveer 30-45 minuten, afhankelijk van de grootte  
van het litteken.

Voorbereiding op de operatie
Bereid u voor door onderstaande informatie goed door te nemen.

Medicijnen
Als u bloedverdunners gebruikt, kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. 
Doe dit enkel in overleg met uw arts en nooit op eigen initiatief. 

Stoppen met roken
U wordt geadviseerd om minimaal acht weken voor de operatie te stoppen met 
roken. Stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.
 

Dag van de operatie
•  De operatie is poliklinisch.  U kunt op dezelfde dag weer naar huis. 
• U mag gewoon eten en drinken voorafgaand aan de operatie.
• Draag geen make up, crèmes, sieraden op de dag van de operatie.
• Neem iemand mee die u naar de kliniek kan brengen en halen op de  
 dag van de ingreep. 
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Wondgebied
Op de wond worden meestal hechtpleisters geplakt. Deze zijn watervast en de wond 
mag nat worden onder de douche vanaf de eerste dag na de ingreep. Soms is er een 
extra pleister of drukverband aangebracht over de hechtpleisters. Deze pleister of 
dit verband mag niet nat worden en mag de dag na de operatie worden verwijderd. 
Het wondgebied kan na de operatie nog nabloeden. Probeer dan eerst zelf het 
bloeden te stoppen door een half uur rustig en met constante druk op het verband 
te drukken. Als het bloeden niet stopt, of wanneer u klachten heeft of zorgen na 
de operatie, neem dan contact op met de Friesland Kliniek (tijdens kantooruren) of 
met de dienstdoende arts van de plastische chirurgie van het MCL (’s avonds en in 
het weekend, via het algemene nummer van het MCL). Voor telefoonnummers: zie 
achterzijde van deze folder.

Periode na de operatie

Eerste controle 
Ongeveer twee weken na de ingreep komt u terug voor de wondcontrole. Meestal 
lossen de hechtingen vanzelf op en hoeft alleen een knoopje te worden verwijderd. 
Wanneer niet-oplosbare hechtingen zijn gebruikt, dan worden deze bij het eerste 
polibezoek verwijderd wanneer het litteken voldoende is genezen. 

Complicaties
Na de operatie kan een nabloeding of infectie optreden. Wanneer de wond gaat 
ontsteken, wordt deze rood, warm en pijnlijk en kan de wond opzwellen. Het is 
dan belangrijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts (zie verder in deze 
folder). Op de plaats waar het litteken is weggehaald, zal altijd een litteken blijven 
bestaan. Afhankelijk van de plaats op het lichaam, kan dit soms breder genezen dan 
gewenst. U krijgt hierover informatie van uw arts bij het eerste polibezoek. 

Wanneer er teveel spanning op het litteken komt, kan de wond openbarsten, 
voordat deze goed is genezen. Het litteken zal dan breder blijven. Voor een optimale 
genezing dient u het litteken tegen de zon te beschermen. De littekenuitrijping duurt 
ongeveer anderhalf tot twee jaar. 

Meestal is het litteken tot 3-6 maanden na de operatie nog rood verkleurd en soms 
wat dik. Vanaf 3-6 maanden na de operatie zal de kleur van het litteken steeds 
lichter worden. Wanneer er sprake is van een overmatige littekenreactie na de 
operatie (meestal wordt dit vanaf 2-4 weken na de operatie zichtbaar) dan kan er 
eventueel een injectie met een ontstekingsremmer worden gegeven om deze reactie 
af te remmen.  



Vergoeding van de kosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de operatie slechts in uitzonderlijke 
gevallen. Tijdens het eerste polibezoek zal uw arts met u bespreken of u al dan niet 
voor een vergoeding in aanmerking komt. Wanneer de zorgverzekeraar de ingreep 
niet vergoedt, dan kan de ingreep voor eigen rekening plaatsvinden.

Tot slot
Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg.  
Een dergelijke beschrijving kan echter nooit voor iedere individuele situatie volledig 
zijn en u mag uit het bovenstaande dan ook geen garantie ontlenen betreffende de 
resultaten.

 

Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. 
Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de 
uitvoering van de behandeling.  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch 
chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan 
handig zijn vragen van tevoren op papier te zetten. 

058 - 585 37 16 (van 8.00-16.30 uur)
058 - 286 66 66 (na 16.30 uur en in het weekend)
info@frieslandkliniek.nl


