CHIRURGIE
ALS GESPECIALISEERDE HUISARTSEN VERRICHT MEDISCH KWARTIER
NAARDEN - VESTING DIVERSE CHIRURGISCHE INGREPEN ONDER
LOKALE VERDOVING:
Ooglidcorrecties
Sterilisaties bij mannen
Schaamlipcorrecties
Diagnostiek en behandeling
van zwellingen
Overige huidchirurgie

De ingreep zal kort hierop plaats kunnen
vinden en wordt altijd gevolgd door een
controleafspraak. In de tussentijdse herstelperiode kunt u contact met ons opnemen via
een (speciaal) mobiel nummer.

De meest betrouwbare anticonceptie voor
mannen is sterilisatie. Een kleine ingreep
waarbij een stukje zaadleider wordt verwijderd
en de uiteinden worden afgesloten. De meeste
mannen kunnen hun werk de volgende dag
weer hervatten. Advies is om de eerste drie
dagen rustig aan te doen. De eerste 2-3
maanden bent u nog wel vruchtbaar.
Tijdsduur ingreep: ± 45 min
Herstelperiode: ± 3 dagen
Controlemomenten: Na 1 week en inleveren
sperma na 2-3 maanden

Nog altijd wordt gedacht dat deze ingrepen
alleen in gespecialiseerde en vaak dure
klinieken kunnen plaats vinden. Niets is
minder waar want ook in onze huisartsenpraktijk (MKNV) kunt u hiervoor terecht.
Omdat persoonlijke zorg en aandacht bij ons
altijd voorop staan, nodigen wij u uit voor een
gesprek waarin we uitgebreid uitleggen hoe de
behandeling in zijn werk zal gaan. Hierin kunt u
uw verwachtingen en eventuele vragen bespreken.

STERILISATIES BIJ MANNEN

SCHAAMLIPCORRECTIES
OOGLIDCORRECTIE

Een teveel aan huid van het bovenooglid kan
verholpen worden door een ooglidcorrectie.
Klachten zijn vaak afhangende oogleden,
vermoeid gevoel en/of een vermoeid uiterlijk.
Ook hoofdpijnklachten of daadwerkelijk
verminderd gezichtsveld komen veel voor.
Tijdsduur ingreep: ± 75 min
Herstelperiode: ± 1 week
Controlemomenten: Na 1 week en 5 weken
De meeste mensen hebben na 1 week hun
normale activiteiten weer opgepakt.
Vijf weken later is er een laatste controle.

De vorm of grootte van uw schaamlippen kan
pijn of ongemak geven bij dagelijkse
bezigheden als fietsen, paardrijden of vrijen.
Dit probleem kan met een relatief eenvoudige
ingreep, onder plaatselijke verdoving, worden
verholpen. Door de goede doorbloeding in
de schaamlippen, geneest de wond erg snel
en kunnen de hechtingen na een week al
verwijderd worden.
Tijdsduur ingreep: ± 75 min
Herstelperiode: ± 1-2 weken
Controlemomenten: hechtingen
verwijderen na 1 week

DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN ZWELLINGEN
Zwellingen in de huid, zoals vetbulten,
talgkliercystes en ganglia (uitstulping van de
koker waar de pees doorheen loopt, bijv. bij
de pols), kunnen vaak onder lokale verdoving
verwijderd worden. Afhankelijk van het
vooronderzoek en een echografie wordt de
tijdsduur van de ingreep en de herstelperiode
vastgesteld.
Tijdsduur ingreep: ± 30 minuten
Herstelperiode: ± 1 dag – 1week
Controlemomenten: hechtingen
verwijderen na 1 week

OVERIGE HUIDCHIRURGIE

Naast bovenstaande ingrepen kunt u bij ons
ook terecht voor de behandeling van lokale
huidafwijkingen als moedervlekken, wratten,
fibromen (gesteelde wratten) of niet fraai
genezen littekens. Indien noodzakelijk of
gewenst vindt er onderzoek van het weefsel
plaats. Neem contact met ons op of maak een
afspraak voor de tijdsduur en herstelperiode
van deze ingrepen.
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