
  

Huidtransplantatie 
op onderbeen  
 
Behandeling door de plastisch chirurg 
  

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Binnenkort wordt een huidafwijking op uw onderbeen verwijderd. De 

wond die daarbij ontstaat wordt gesloten met een huidtransplantaat. 

Dit is nodig omdat de wond die ontstaat te groot is om de 

wondranden te kunnen hechten. Het stukje huid dat hiervoor nodig 

is, wordt elders op uw lichaam weggehaald. Dit gebeurt tijdens 

dezelfde operatie.  

 

In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode 

daarna.  

 

 

Voorbereidingen 
 

 U mag op de dag van uw operatie eten en drinken zoals u 

gewend bent. 

 Wij raden u aan op de dag van uw operatie in de ochtend te 

douchen of in bad te gaan. 

 Na uw operatie krijgt u een verband om uw been en voet. We 

raden u aan makkelijke kleding te dragen, met bijvoorbeeld 

wijde pijpen en ruime schoenen. 

 Zorg voor vervoer naar huis! U mag zelf niet lopen of langdurig 

staan. Als u komt, kunt u bij de ingang van het ziekenhuis alvast 

een rolstoel meenemen voor na uw operatie.  

 Regel tijdig hulp voor thuis. Zie ook het kopje ‘Na de operatie’. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier.  

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan 

kunnen we daar nog extra rekening mee houden.  
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De operatie 
 

Vóór de operatie vertelt uw behandelend arts hoe de operatie zal 

verlopen. Hij bespreekt ook op welke plek het huidtransplantaat 

wordt afgenomen. Die plek heet de donorplaats en het stukje huid 

donorhuid. Dit zit meestal op het bovenbeen.  

Rond de huidafwijking en de donorplaats krijgt u meerdere 

verdovingsprikken.  

 

Als eerste wordt de huidafwijking verwijderd. Dit weefsel wordt 

opgestuurd voor microscopisch onderzoek.  

Daarna neemt de arts huid af van de donorplaats. Dit gebeurt met 

een elektrisch apparaat. Hierdoor ontstaat een schaafwond.  

 

De donorhuid wordt gebruikt om de wond op uw onderbeen te 

sluiten. De nieuwe huid wordt vastgemaakt met hechtingen of 

nietjes. Het wordt op zijn plaats gehouden (gefixeerd) met een 

sponsje. U krijgt daarna een drukverband om uw onderbeen en 

voet.  

 

De donorplaats op uw bovenbeen wordt verbonden met een 

verband en pleister. 

 

 

Na de operatie 
 

Gedurende de eerste dagen na de operatie, vindt er ingroei plaats 

van kleine bloedvaatjes. Lukt deze ingroei, dan zal het transplantaat 

overleven.  

Er mag geen zwelling ontstaan in uw onderbeen. Houdt u zich 

daarom in de eerste week aan de volgende punten: 

 Houd uw been omhoog (minstens op heuphoogte). 

 U mag alleen lopen en staan om naar toilet te gaan. 
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 Gebruik eventueel een rolstoel bij langere afstanden. 

 Houd de verbanden droog en vervang ze niet. 

 

Dit betekent dat u thuis hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van uw 

partner, familie, vrienden, buren of thuiszorg. 

 

 

Een arts waarschuwen  
 

U waarschuwt een arts:   

 Als de wond fors gaat bloeden of het verband gaat lekken. 

 Bij toenemende pijn. 

 Bij een abnormale zwelling. 

 Als u koorts heeft boven de 38.5°C of koude rillingen. 

 Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken. 

 Bij ongerustheid. 

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur belt u naar 

de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66. 

 

’s Avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende 

Hulp, tel. (078) 652 32 10. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig 

contact op met de dienstdoende plastisch chirurg 

 

 

Controle op de polikliniek  
 

Na ongeveer vijf tot zeven dagen komt u voor controle terug bij de 

verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Als de 

uitslag van het microscopisch onderzoek dan al bekend is, krijgt u 

dit te horen. 

 

De verpleegkundige verwijdert het sponsje van het huidtransplantaat 

en verbindt uw been opnieuw.  
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Zij controleert ook het verband op de donorplaats en vervangt dit zo 

nodig. Het herstel hiervan duurt ongeveer twee tot drie weken.  

 

Afhankelijk van de genezing, maken we verdere afspraken met u. 

Meestal betekent dit: 

 Dat u nog één week met uw been omhoog moet zitten. 

 Dat u iets meer mag lopen, maar nog geen lange afstanden.  

 Dat u het verband nog steeds droog houdt en/of vervangt als dit 

met u is afgesproken. 

 Dat u een vervolgafspraak krijgt op de polikliniek voor 

wondverzorging. 

 

 

Littekens 
 

Het doel van de operatie is het totaal verwijderen van de 

huidafwijking. Daarbij streeft de arts natuurlijk naar het beste 

cosmetische resultaat. Toch houdt u littekens aan deze operatie 

over. Deze worden uiteindelijk wel minder zichtbaar. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust 

tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. 

(078) 652 32 66. We beantwoorden uw vragen graag. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 
  

http://www.asz.nl/foldertest/
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