Littekencorrectie
Littekens als gevolg van een flinke operatie, ongeval of (brand-)wond kunnen uw lichaam soms ontsieren. Ze zijn nooit te
maskeren. Een plastisch chirurg kan een litteken wél mooier en minder opvallend maken met een littekencorrectie.

Eerste consult
Wanneer u nadenkt over een littekencorrectie heeft u vast een heleboel vragen. Daarom kunt u hier al zo veel mogelijk
informatie vinden. In een eerste persoonlijk consult neemt de plastisch chirurg van VieCuri MOOI alles rustig met u door. Hij
bespreekt welke methode voor u het beste is, wie de ingreep verricht, hoe lang het duurt, welk resultaat u mag verwachten,
welke risico's er mogelijk zijn en hoe de nazorg is geregeld.
U krijgt altijd duidelijke voorlichting en een eerlijk advies. Na het eerste consult willen we graag al uw vragen beantwoord
hebben zodat u met een goed en vertrouwd gevoel weer naar huis gaat.

Behandeling
Afhankelijk van de grootte kunt u zowel onder algehele narcose als met plaatselijke verdoving een litteken laten corrigeren.
In de meeste gevallen maakt de plastisch chirurg een sneetje aan beide kanten van het litteken en verwijdert het oude
litteken. Vervolgens maakt hij de huid weer opnieuw aan elkaar vast.
Er zijn ook andere methoden om dikke littekens te behandelen. Zoals met injecties met corticosteroïden, druktherapie,
siliconenfilm of bestraling. Het dikke litteken kan verminderen maar het heeft geen invloed op de breedte van het litteken.

Nabehandeling & herstel
U kunt na de behandeling meteen weer naar huis. Afhankelijk van plaats en grootte litteken mag u niet zelf autorijden, dus
laat iemand u naar huis brengen. De gecorrigeerde littekens kunnen een tijd rood en gezwollen zijn. Ook kan pijn en jeuk
ontstaan. Spanning op de wond kunt u het beste voorkomen. Zon dient u te vermijden!

Herstel
Afhankelijk van de plaats en de grootte van het litteken kunt u uw normale werkzaamheden na enkele dagen weer oppakken.
Hoewel de pijnklachten voor iedereen anders zijn, is een eenvoudige pijnstiller vaak al voldoende. Gebruik zonodig
paracetamol volgens voorschrift.

Risico's & complicaties na littekencorrectie
Zoals bij elke ingreep is er bij de correctie van littekens kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing. Dit is
meestal niet ernstig en goed te verhelpen.
Bij VieCuri MOOI kiest u voor veilige cosmetische zorg binnen de vertrouwde muren van het ziekenhuis.

Tarieven littekencorrectie
Moedervlek verwijderen

lokaal

€ 400

Littekencorrectie

lokaal

€ 770*

*afhankelijk van litteken.
Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van VieCuri MOOI.

Meestgestelde vragen littekencorrectie
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij VieCuri MOOI terecht.

Hoe lang duurt de ingreep?
De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het litteken. Er is geen sprake van een opname.

Wordt littekencorrectie vergoed?
Of de kosten van een littekencorrectie worden vergoed is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u altijd om voor
de ingreep aan uw zorgverzekeraar te vragen of de ingreep wordt vergoed. Indien dat niet zo is, heeft u geen verwijzing van
uw huisarts nodig en kunt u ons direct bellen voor een afspraak.

Mag ik alcohol drinken?
Het gebruik van alcohol op de dag van de behandeling en de dag voor de behandeling raden wij af in verband met de kans op
bloedingen.

Mag ik roken?
We raden roken af. Nicotine is schadelijk voor uw huid.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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