
Mohs Klinieken Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
T:  +31 (0)78 632 10 80
F:  +31 (0)78 632 10 81
E: contact@mohsklinieken.nl
I :  www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Amsterdam

Zwaansvliet 5
1081 AP Amsterdam
T:  +31 (0)20 820 11 95
F:  +31 (0)20 820 21 86
E: contactamsterdam@mohsklinieken.nl
I :  www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Hoorn

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T:  +31 (0)229 820 256
F:  +31 (0)229 820 257
E:  contactnh@mohsklinieken.nl
I :  www.mohsklinieken.nl

MOHS
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Patiënteninformatie bij Mohs Micrografische Chirurgie

In deze informatiefolder wordt uitgelegd hoe de ingreep verloopt, wat de te
verwachten resultaten en de mogelijke risico’s zijn en enkele leefregels voor de
periode na de ingreep.

De ingreep
De ingreep gebeurt in de behandelkamer. U neemt plaats in een comfortabele ope-
ratiestoel. Er wordt samen met u het juiste plekje aangewezen. Na het ontsmetten 
van de huid tekent de dermatoloog het plekje af en u krijgt enkele prikjes voor ver-
doving. Dit doen we heel voorzichtig, maar kan toch gevoelig zijn. Vervolgens snijdt 
de dermatoloog de huidkanker uit. 

Dit weefselstuk wordt gesneden, gekleurd en naar het lab gebracht om verwerkt te 
worden. Intussen wordt uw operatiewond verbonden en kunt u in onze woonkamer 
rustig wachten tot de dermatoloog uw huid onder de microscoop heeft bekeken. In-
dien de huidkanker nog niet helemaal verwijderd is, gaat u opnieuw op de operatie-
stoel liggen en wordt er nog een stukje huid weggesneden. De wond wordt verbon-
den en u kunt opnieuw in de woonkamer verblijven. Deze procedure wordt herhaald 
tot de huidkanker volledig verwijderd is. Indien de huidkanker volledig verwijderd 
is, neemt u plaats in de operatiestoel en overlegt de dermatoloog samen met u de 
mogelijkheden om de wond te sluiten. Dit kan door de wondranden eenvoudig sa-
men te brengen. Indien dit niet mogelijk is, zal er huid van elders gebruikt worden; 
dit kan door huid te schuiven, of door het van een andere plaats te transplanteren. 
Soms wordt het defect niet gesloten en laten we het spontaan genezen, of sluiten 
we het een paar weken later.

De te verwachten resultaten
De Mohstechniek wordt voornamelijk gebruikt om huidkanker met een onvoorspel-
baar groeipatroon in het gelaat te opereren. Dit kan betekenen dat het ontstane de-
fect groter is dan u zich had voorgesteld. U kunt er echter zeker van zijn dat er geen 
overtollig gezonde huid is weggenomen, aangezien we ons laten leiden door de mi-
croscoop en alleen daar huid wegnemen waar huidkanker zich bevindt.

Extra informatie kunt u vinden op Mijn-Mohs-operatie (www.mohsklinieken.nl/
mijn-mohs-operatie). U krijgt na het beantwoorden van een paar vragen een goed 
beeld van wat de ingreep voor u kan betekenen.

Na iedere ingreep ontstaat er een litteken. Afhankelijk van de plaats waar geope-
reerd wordt, de grootte van de wond en uw eigen genezingsaanleg, zal dit meer of 
minder zichtbaar zijn. Wanneer u niet tevreden bent over het uiteindelijke resultaat, 
zal de dermatoloog samen met u naar een oplossing zoeken.



De risico’s
Het risico op een ernstige complicatie is minimaal. Indien u allergisch bent voor ver-
dovingsvloeistof, dient u dat steeds te melden.

Nabloeding
Er komt bloed onder het verband uit. Duw met de vlakke hand gedurende 30 minu-
ten continu stevig op het verband. Indien het bloeden niet stopt, duwt u opnieuw 30 
minuten op het verband, zonder los te laten. Indien het blijft bloeden, neemt u met 
ons of met uw huisarts contact op.

Infectie
Na enkele dagen begint het geopereerde gebied pijn te doen en ziet het rood, of 
krijgt u koorts. Neem contact op met ons. 

Enkele leefregels voor na de operatie
• doe rustig aan; til geen zware zaken, buk niet naar voren, doe niet aan sport, ver-

mijd fors zweten
• indien u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen. Neem geen aspirine of acetylsa-

licylzuur
• laat het verband 2-3 dagen droog, daarna mag het verband eraf. 
• maak het verband niet nat! Dit verhoogt de kans op infecties
• indien u in het gelaat geopereerd bent, kunt u het beste de eerste nacht slapen 

met het hoofdeinde omhoog.

Opmerking
Een Mohsoperatie kan een paar uur tot een hele dag in beslag nemen. Tussen de 
operaties door kunt u rusten, lezen of op uw laptop werken. Wanneer u tijdens de 
lunch bij ons bent, bestellen wij een broodje voor u. Natuurlijk mag u ook een eigen 
lunch meenemen. Koffie, thee en fris worden u aangeboden. Voor uw rust en die van 
de andere patiënten, vragen wij u slechts 1 begeleider mee te nemen. Het is aan te 
raden niet zelf naar huis te rijden.
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