N.B. Geef aan als u een pace-maker heeft of een metalen plaatje

P.S. Voorafgaand aan de behandeling dient u een apart

in de mondholte; uw arts kan dan voorzorgsmaatregelen

formulier te ondertekenen, waarin u aangeeft deze folder

treffen, waardoor de behandeling veilig verloopt.

goed gelezen en volledig begrepen te hebben.

Vermeld ook het eventuele gebruik van bloedverdunners.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw arts!

Kliniek voor
Cosmetische Dermatologie

Wanneer komt u niet in aanmerking
voor behandeling?
• Als de bulten in het gezicht zitten, worden bij

Prijs

voorkeur geen behandelingen in de zomermaanden

We hanteren bij de behandeling een staffelprijs per

uitgevoerd.

behandelde plek, zie onderstaande tabel.
Als u meer dan 6 plekken wil behandelen is het verstan-

• Als u in het verleden een allergische reactie heeft
gehad op verdovingsvloeistof.

dig om hiervoor een afspraak te maken voor een consult
met de huidarts, die de te verwijderen plekken beoordeelt en hier een (vaak goedkoper) prijsvoorstel voor kan

• Onder de 18 jaar zonder ouder of voogd.

maken. De kosten van het consult zijn € 25,-. Ook vragen
vooraf kunt u in een consult kwijt.

• Als uw arts twijfelt over de goedaardigheid.
In dat geval wordt een behandeling op de polikliniek

Prijstabel

Dermatologie van ziekenhuis Gelderse Vallei

Aantal bultjes

Prijs

aangeraden en volledig vergoed.

1

€ 50

• Als u de aanleg heeft om verdikte littekens te
vormen.
• Indien u voorafgaand aan de behandeling niet aan

2

€ 75

3

€ 100

4

€ 120

5

€ 135

6

€ 145

Goedaardige
huidbultjes

uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Padberglaan 10
6711 PD  Ede

(pinnen of contant)

Padbergkliniek 110912

T

0318 694 888

E padbergkliniek@gmail.com
W www.padbergkliniek.nl

KCD

Inleiding

De nabehandeling

Iedereen kent ze wel: huidkleurige of gepigmen-

Voor het fraaiste eindresultaat moet het wondje

teerde bultjes of wratjes. Volstrekt onschuldig,

nadien 1 tot 2 dagen droog blijven (niet douchen of

maar soms zijn ze cosmetisch storend of zitten ze

zwemmen) en 3 weken uit de zon. Daarna de eerste

in de weg. Voorbeelden zijn bolvormige moeder-

maanden tegen fel zonlicht beschermen met een

vlekken, fibromen (steelwratjes), ouderdomswrat-

goede ‘sunblocker’ (factor 30 of hoger, zowel tegen

ten, etc. Gelukkig kunnen ze gemakkelijk verwij-

UV-A als UV-B). Vanaf dag 7 mag u eventueel een

derd worden! Vroeger viel dit onder de basiszorg,

speciale littekencrème, -gel of –pleister gebruiken

maar inmiddels moet u dit zelf betalen.

(maar het nut hiervan is nooit echt bewezen). Als u

Complicaties op korte termijn
•

In zeer zeldzame gevallen treedt een lichte nabloeding op. Druk het wondje
dan met een schone zakdoek 5 minuten af, waarna het bloeden vanzelf stopt.

•

In zeldzame gevallen treedt een lichte ontsteking op. Spoel het wondje dan onder
de douche af, dep het droog met een schone tissue en breng Betadinezalf® aan
(verkrijgbaar bij drogist en apotheek). Doe dit 1 à 2x per dag . Géén plastic
pleister gebruiken.

•

Het behandelde gebied kan de eerste week een beetje beurs aanvoelen of
wat blauwe plekjes vertonen. Dit is niet verontrustend en verdwijnt vanzelf.

Bij overige problemen belt u met de polikliniek dermatologie in het Ziekenhuis
Gelderse Vallei (0318-435120) of buiten kantooruren met de Spoedeisende
Hulp (0318-433700).

zich aan de adviezen in deze folder houdt, is het behandelde gebied in het merendeel van de gevallen

De behandeling

na enige maanden nauwelijks meer terug te vinden.

Complicaties op lange termijn
•

tegen de zon in de eerste periode is belangrijk om kleurverschil zoveel mogelijk

Eerst controleert uw huidarts of het daadwerkelijk
om een goedaardige aandoening gaat.

te voorkomen.
•

Dit kan meestal met het blote oog. Het plekje

voorkomen (en ook niet te voorspellen). Dit ligt aan de gebruikte techniek, die
de kans op littekens zo klein mogelijk maakt. Het alternatief (dieper wegsnijden)
gaat namelijk altijd gepaard met littekenvorming en dient in het ziekenhuis te

deze met een klein mesje weggeschaafd of met
u dus niets meer van. Het enige dat overblijft is
een oppervlakkig schaafwondje. Napijn zult u
niet of nauwelijks hebben.

De verwijderde moedervlek komt langzaam weer terug. Deze keer niet verheven,
maar juist vlak. Dit treedt in 5 à 10 % van de gevallen op en valt helaas niet te

wordt verdoofd met een prikje en daarna wordt
een elektrisch stroompje weggebrand. Hier voelt

Het behandelde gebied kan witter of juist donkerder verkleuren dan de rest van
de huid. Meestal is dit kleurverschil gering en weinig storend. Goede bescherming

gebeuren.
•

Op de plaats van de ingreep ontstaat een verdikt litteken (‘keloid’). Ook dit valt
niet altijd te voorkomen en sommige mensen zijn hier van nature gevoeliger
voor dan anderen. Op de borst en schouders komt dit vaker voor dan op andere
plaatsen. In het ziekenhuis kan deze complicatie overigens vaak met speciale
injecties behandeld worden.

