
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Verwijderen huidkanker in het gezicht 

via Mohstechniek 
 
 

U heeft binnenkort een afspraak voor de behandeling van een vorm van 

huidkanker in uw gezicht. De behandeling gaat via de zogenaamde 

‘Mohstechniek’. Hierbij blijft de operatiewond zo klein mogelijk. We 

snijden dan onder plaatselijke verdoving de huidkanker weg, zonder het 

omliggend weefsel te raken.  

 

De Mohstechniek gebruiken we meestal bij huidkanker in het gezicht waarbij het 

onvoorspelbaar is hoe het verder zal groeien. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de 

wond zal zijn.  

 

Tijdens de behandeling verwijderen we weefsel totdat er geen tumorcellen meer zijn. 

Meestal zijn 2 tot 3 rondes noodzakelijk.  

 

Voor de behandeling 

 Gebruikt u bloedverdunners? Dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Soms is dat 

anders. Dat bespreekt de arts met u.  

 Zorg dat iemand u ophaalt na de behandeling.  

 U mag gewoon eten en drinken op de dag van de behandeling.  

 Heeft u vakantie gepland in de weken na de ingreep? Bespreek dit dan met de arts. 

 

Thuis 

 Zit de plek in een behaard gebied? Scheert u zich dan niet voor de ingreep. 

 Draag op de dag van de behandeling bij voorkeur kleding met een voor- of een 

achtersluiting, zodat u het kledingstuk niet over uw hoofd hoeft te doen. Heeft u deze niet, 

kies dan kleding die gemakkelijk over het hoofd is aan- en uit te trekken. 

 Gebruik op de dag van de behandeling geen make-up en draag geen sieraden. 

 

Neem een boek of tijdschrift mee voor tijdens de behandeling. Er is wifi zodat u eventueel uw 

mobiele telefoon, tablet of laptop kunt gebruiken.  

 

De behandeling  

 De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Hiervoor geeft de arts een prik. Dit 

geeft een branderig gevoel. Tijdens de operatie voelt u dat de dokter bezig is maar u 

voelt geen pijn. 
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 Na het inwerken van de verdoving verwijderen we de huidkanker. Daarna maken we een 

foto en krijgt u een wondverband. Dit duurt ongeveer 30 - 45 minuten.  

 U wacht bij de afdeling Dermatologie op de uitslag van het microscopisch onderzoek. We 

onderzoeken dan of er nog tumorcellen rondom de wond zijn. Dit duurt minimaal 2 uur.  

 U mag de afdeling niet verlaten. Er is koffie en thee en een lunch voor u. 

 

Na iedere ronde reinigen we het operatiegebied met een desinfecterend middel en dekken 

we de wond af met steriele doeken.  

 

Microscopisch onderzoek 

Na het verwijderen, vriezen we het weefselstukje in en snijden het in plakjes. De plakjes 

worden gekleurd zodat de patholoog onder de microscoop kan zien of er nog tumorresten in 

de snijranden aanwezig zijn. Dit duurt minimaal 2 uur. Zodra de uitslag van het 

microscopisch onderzoek bekend is, hoort u dat meteen.  

 

Volgende ronde als het nodig is 

Als er nog tumorcellen aanwezig zijn, snijden we een extra randje huid weg. Dit 

weefselstukje gaan we ook weer onderzoeken. We herhalen de behandeling totdat er geen 

tumorcellen meer in de snijranden aanwezig zijn. Gemiddeld zijn er 2 tot 3 rondes nodig, 

soms meer, om de tumor volledig weg te halen.  

 

Uitslag  

U wacht bij de afdeling Dagbehandeling van de afdeling Dermatologie op de uitslag van het 

weefselonderzoek.  

 

Sluiten van de wond 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de wond te sluiten. Het is afhankelijk van de plaats 

en de grootte van de wond. Mogelijkheden zijn:  

 Direct sluiten met hechtingen 

 Sluiten met behulp van een stukje huid van een andere plaats op uw lichaam 

(transplantaat) 

 Schuiven van huid uit de omgeving van de wond in de wond 

Na het sluiten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten duurt tussen de 

45 en 60 minuten.  

 

Soms laten we de wond open zodat deze uit zichzelf kan genezen. 

 

Resultaat van de behandeling 

Na iedere behandeling ontstaat er een litteken. We maken de wond zo klein mogelijk, maar 

kunnen niet voorspellen hoe groot deze zal zijn. U kunt er zeker van zijn dat er we zo min 

mogelijk gezonde huid wegnemen. We kunnen ook niet voorspellen hoe zichtbaar de wond 

is. Dit is afhankelijk van:  

 Operatieplek 

 Grootte van de wond 

 Hoe de wond geneest  
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Als u niet tevreden bent over het resultaat, bespreekt de dermatoloog met u of er een 

oplossing is. 

 

Na de behandeling 

Na de operatie krijgt u 1 tot 2 keer een afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en 

wondcontrole.  

 

Weer thuis 

 Doe het de eerste tijd rustig aan en probeer niet te bukken of zwaar te tillen. 

 Heeft u een verband op of rond uw ogen? Bestuur dan de eerste week geen voertuig. 

 De eerste dagen nadat de wond is gesloten, verschijnt meestal een rode of blauwe kleur 

rond het operatiegebied. Er kan ook een zwelling optreden, vaak rond de ogen. Dit is 

normaal en het trekt vanzelf weer weg.  

 Heeft u pijn? Neem dan paracetamol. Gebruik geen andere pijnstillers zoals aspirine. Er 

kan dan een nabloeding optreden.  

 Na het verwijderen van het drukverband mag u de wond dagelijks spoelen onder de 

douche. 

 Rookt u? Probeer dan te stoppen met roken voor een betere wondgenezing.  

 

Complicaties 

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Denkt u daarbij aan een nabloeding, een 

wondinfectie en een beschadigde (huid)zenuw.  

 

Nabloeding 

De kans op een nabloeding is het grootst de eerste 24 uur na de operatie. Als u een 

nabloeding heeft, druk dan met een schone theedoek 20 minuten stevig tegen de wond, 

zonder deze los te laten. Als de bloeding niet stopt, neem dan direct telefonisch contact op.  

 

Infectie 

Neem altijd telefonisch contact op als er sprake is van een infectie. Dit zijn de signalen:  

 De wond is rood, dik en warm 

 Er komt mogelijk pus uit de wond 

 Koorts 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/dermatologie 

 

 

Contact  
polikliniek Dermatologie, locatie Oost 

T 020 510 86 84 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

P1 

 

polikliniek Dermatologie, locatie West  

T 020 510 86 84 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

route 16 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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