
Esthetische-chirurgische
verwijdering van letsels

De behandeling
Sommige one�enheden op de huid moeten door hun diepte of door hun mogelijke ontaarding op een kordate maar 
esthetisch verantwoorde manier door de geneesheerspecialist verwijderd worden. We verwijderen het letsel onder 
plaatselijke verdoving en bespreken samen met u de nazorg.

Soms worden de letsels ook voor analyse opgestuurd. Vervolgens oordeelt de arts of er een chirurgische excisie met of 
zonder hechting of een verwijdering met een laser noodzakelijk is. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Diepe goedaardige letsels en mogelijk      
    kwaadaardige letsels zijn voor deze behandeling  
    geschikt. Een ‘heringreep’ kan noodzakelijk zijn. 
•  Soms moeten we biopsies (kleine fragmenten  
    huid) nemen als staal voor verdere analyse      
    vooraleer we kunnen beslissen om een ruimere  
    operatie te doen. Deze biopsies zijn bijzonder klein  
    (ongeveer 2 millimeter).

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Een verband voor enkele dagen tot twee weken kan     
    noodzakelijk zijn.
•  Bloedverdunners zoals aspirine, alcohol of vitamine E      
    worden best 5 dagen voorafgaand aan de ingreep      
    vermeden. 
•  In sommige gevallen is een korte kuur met antibiotica      
    aangewezen. De richtlijnen geven we mee bij de eerste  
    raadpleging.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
Indien het letsel goed gelegen is en niet al te diep zit, kan het litteken soms onzichtbaar zijn. In de rest van de gevallen is 
een fijne lijn zichtbaar die in de loop der tijd kan vervagen. 



Prijs
De kostprijs van de excisie is onder meer a�ankelijk van het gebruikt materiaal en varieert voor de meeste gevallen van
€150 € tot €300. Een biopsie is goedkoper.    

Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie.

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG 

HANDELEN IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 
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