Huidbiopt
U komt binnenkort naar de polikliniek dermatologie voor het afnemen van een huidbiopt. In deze
folder leest u wat deze behandeling inhoudt.

Wat is een huidbiopt?
Een huidbiopt is het wegnemen van een klein stukje huid voor verder onderzoek. Dit stukje huid
wordt door middel van een 'punch biopteur' (een soort appelboortje) weggenomen.
Een huidbiopt wordt afgenomen als er een huidafwijking is waarvan niet helemaal duidelijk is wat
het is. Er zijn veel huidziekten die door de dermatoloog eenvoudig kunnen worden herkend en
waarbij er geen twijfel mogelijk is. Maar soms is het beeld niet duidelijk en is het nodig om de huid
onder de microscoop te kunnen onderzoeken. Een biopteur is er in verschillende grootten (2 t/m
8mm). De grootte van het biopt hangt af van de plek of wat de dermatoloog wil onderzoeken.

Hoe bereidt u zich voor?
Voor deze behandeling moet aan de volgende dingen denken:
Neem uw Actuele Medicatie Overzicht mee (AMO). Is er in uw medicijngebruik iets veranderd,
vertel het dan aan de arts of de verpleegkundige. Uw AMO haalot u op bij uw apotheek.
Als u in uw gezicht wordt behandeld, gebruik dan geen make-up.

Tijdens de behandeling
De plek waar het huidbiopt wordt afgenomen wordt verdoofd.
Daarna wordt het biopt er uitgehaald door met een draaiende beweging een rondje in de huid
te snijden, het dan met een pincet iets op te lichten en af te knippen.
Vaak wordt het ontstane wondje gehecht, of behandeld met een vloeistof die het bloed doet
stollen.

Na de behandeling
Wanneer u een hechting heeft gekregen:
De wond wordt afgedekt met hechtstrips. Daar overheen komt een gaasje en een pleister of
folie.
Het is belangrijk twee dagen na de ingreep de wond droog te houden voor een goede
genezing.
Het gaasje met de grote pleister of de folie moet u na twee dagen weghalen.
De hechtstrips mogen niet weggehaald worden.
IHeeft u geen hechting gekregen
Dan krijgt u een pleister op de wond. Die mag u na twee dagen eraf halen.

Zijn er complicaties?
Mocht de wond binnen 24 uur wat bloed of vocht doorlekken, dan is dat geen probleem, u mag
gerust de wond nog wat afdrukken. Als er veel bloed of vocht uit de wond komt dan moet u de
polikliniek bellen. Dat moet u ook doen als de wond na 24 uur nog blijft bloeden of lekken. Dan
controleren we de wond.
Over het algemeen geneest een rond gaatje in de huid heel mooi en laat een natuurlijk, glad
en vaak onopvallend litteken achter. Hoe het litteken er uiteindelijk uitziet verschilt per
persoon.

Controle
Na één of twee weken komt u bij ons terug voor controle. Eventuele hechtingen halen we dan ook
weg.
Sommige patiënten hebben alleen een telefonische afspraak nodig voor controle. Als dat bij u zo is
en heeft hechtingen dan kunt u die bij uw huisarts weg laten halen. U krijgt dan een aparte folder
van ons.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of de assistente.
U kunt ons ook bellen op onderstaand telefoonnummer.
Polikliniek dermatologie: 0413 - 40 19 29 (kantooruren)
Spoedeisende Hulp: 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)

Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek dermatologie, 0413 - 40 19 29, route
020.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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