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HUIDBIOPT

Samen met de dermatoloog heeft u besloten tot één biopt (of meerdere biopten) op de poliklinische  
operatiekamer van de kliniek. 

Een huidbiopt is het wegnemen van een klein stukje huid voor pathologisch onderzoek (= microscopisch 
onderzoek). Dit stukje huid wordt door middel van een biopteur, een soort appelboortje, uit de huid  
weggenomen. De grootte van het biopt hangt af van de plaats en wat de dermatoloog wil onderzoeken.

Een huidbiopt wordt afgenomen als: 
	 •	 Er	een	huidafwijking	is	waarvan	niet	helemaal	duidelijk	is	wat	het	is.	 
	 	 Het	is	dan	nodig	om	een	stukje	van	de	huid	onder	de	microscoop	te	onderzoeken. 	
	 •	 Soms	wordt	een	excisie-biopt	verricht,	dan	wordt	de	huidafwijking	in	één	keer	totaal	 
  verwijderd door middel van een huidbiopt.
Regelmatig vindt een huidbiopt plaats tijdens uw eerste bezoek op de kliniek.

Voorbereiding
Neem	uw	actuele	medicatie-overzicht	mee.	Is	er	in	uw	medicijngebruik	iets	veranderd,	vertel	het	dan	aan	
de dermatoloog of de verpleegkundige. 

De procedure
	 •	 De	dermatoloog	zal	ter	controle	een	time-out	procedure	volgen.	Hierbij	wordt	gevraagd	naar:		
  uw naam en geboortedatum, of u allergisch bent voor bepaalde medicatie en of u een  
	 	 pacemaker	of	ICD-kastje	draagt.
	 •	 Met	een	speciale	stift	wordt	het	te	verwijderen	stukje	huid	afgetekend.
	 •	 Vervolgens	wordt	het	gebied	verdoofd	door	buiten	de	afgetekende	afwijking	verdovende		
  vloeistof in de huid te spuiten met een zo dun mogelijke naaldje. Dat kan een branderig  
  gevoel geven.  
  De lokale verdoving werkt normaal gesproken meteen. Als u een andere ervaring heeft geef  
  dat dan aan, dan kan de verdoving langer intrekken. Als u bloedverdunners gebruikt wordt  
  er vaak voor gekozen de verdoving 20 tot 30 minuten in te laten trekken.  
  De in de verdovingsvloeistof aanwezige adrenaline geeft vasoconstrictie (vaatsamentrekking)  
  waardoor de huid na afname van het biopt minder bloedt.
	 •	 Daarna	wordt	het	biopt	er	met	de	biopteur	uitgehaald.	
	 •	 Het	ontstane	wondje	wordt	behandeld	met	een	speciale	vloeistof	of	met	een	wit	“sponsje”		
  die het bloed doet stollen. Zelden is het nodig om een hechting te plaatsen.

Na de procedure 
Na	een	procedure	adviseren	wij	u	zelf	geen	auto	te	rijden	of	te	fietsen.	Het	wondje	dient	u	72	uur	droog	
te houden. Als er verband is aangebracht kan dat na 1 à 2 dagen verwijderd worden. Daarna mag de 
wond spatwater nat worden.  
Als	er	een	“wit	sponsje”	is	gebruikt	is	het	de	bedoeling	dat	u	dat	laat	zitten,	dat	lost	vanzelf	op.	 
Indien	meegekregen:	3	x	daags	antibacteriële	zalf	of	crème	smeren.	 
Als er gehecht is wordt er een vervolgafspraak gemaakt om de hechtingen te verwijderen en om de 
uitslag	van	het	pathologisch	(microscopisch)	onderzoek	te	bespreken.	Met	sommige	patiënten	wordt	een	
telefonische afspraak gemaakt.

Mogelijke complicaties
	 •	 Mocht	de	wond	binnen	24	uur	wat	bloed	of	vocht	doorlekken,	dan	is	dat	geen	probleem.	
  U kunt gerust het wondje afdrukken zoals u is uitgelegd: met een schone vinger en een  
  verbandje het gaatje afdrukken. Neem zo nodig contact op met de kliniek. 
	 •	 Over	het	algemeen	geneest	een	rond	gaatje	in	de	huid	heel	mooi	en	laat	een	glad	en	vaak		
  onopvallend litteken achter. Hoe het litteken er uiteindelijk uitziet verschilt per persoon en  
  kan tegenvallen. 
	 •	 Wanneer	het	wondje	pijnlijk	is,	rood	en	dik	wordt	en/of	gaat	kloppen	en	pussen,	is		 	
  er sprake van een infectie. Neem ook dan contact op met de kliniek

Tot slot
Heeft u na het lezen van informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
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