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 1. alert zijn voor infectie 
Roodheid, zwelling, warm aanvoelen 
zijn tekenen van lokale infectie. Neem 
in dat geval zeker contact op met uw 
arts. Infectie kan optreden vanaf de 
derde dag tot een tweetal weken na 
de operatie. Nadien is er in principe 
geen infectiegevaar meer.

 2. Ondersteunen waar nodig 
De chirurg sluit een wonde in verschil-
lende lagen, waarbij hij de buitenste 
huidlaag zo fijn mogelijk probeert 
te sluiten. Het is belangrijk om dat te 
doen met zo weinig mogelijk tractie 
op de huid. Om die reden genezen 
littekens op de borst en het gezicht 
mooier dan littekens op rug of schou-
der. Op de huid van rug en schouders 
staat immers veel meer spanning. 

Indien nodig voorziet de chirurg in 
postoperatieve ondersteuning voor 
het litteken. Een buikband bijvoor-
beeld zorgt voor wat druk, zodat er 
niet aan het litteken wordt getrok-
ken. Ook een postoperatieve bh bij 
borstingrepen zorgt ervoor dat de 
zwaartekracht minder invloed heeft en 
littekens kunnen helen met zo weinig 
mogelijk tractie. 

 3. goed hydrateren 
Na twee à drie weken kunt u het lit-
teken geregeld insmeren met een 
hydraterende crème. Dat maakt het 
litteken soepeler waardoor het op 
middellange termijn minder opvallend 
zal zijn. Masseer de crème onder lichte 
druk in de huid. Een goede hydrate-
rende crème volstaat. Er bestaan ook 
speciale, soms dure, littekenzalven. 
Die kunnen een meerwaarde hebben, 
maar de ervaring leert dat elke patiënt 
er anders op reageert. Het resultaat is 
dus moeilijk te voorspellen.
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Hoe een litteken na een operatie geneest, 

verschilt van persoon tot persoon. Ook leeftijd 

en de plaats op het lichaam spelen een rol. 

Toch kunt u een en ander doen om een litteken 

zo mooi mogelijk te laten genezen. Plastisch 

chirurg dr. Thierry Tondu zet u op weg.
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wat gebeurt er precies bij een beroerte? 

De medische term voor beroerte is cerebrovasculair 

accident (CVa), letterlijk ongeval in de bloedvaten van 

de hersenen. Het meest voorkomende type is het her-

seninfarct. Door een klontertje in een bloedvat van de 

hersenen ontstaat er zuurstofgebrek in een deel van 

de hersenen, met hersenbeschadiging tot gevolg. een 

ander type CVa is de hersenbloeding.

welke gevolgen heeft een beroerte?

Mogelijke gevolgen zijn verlamming aan één kant van het 

lichaam, niet meer kunnen spreken of geen taal meer 

begrijpen, blindheid, maar ook minder zichtbare gevol-

gen als gedragsstoornissen en depressie. Door revalida-

tie en spontaan herstel herwinnen de meeste patiënten 

minstens een stuk van hun mogelijkheden. nadien krij-

gen ze medicatie om de kans op een nieuwe beroerte te 

verminderen. niet iedereen overleeft echter een beroerte: 

bij 20 % is de afloop dodelijk. Het is de derde belangrijk-

ste doodsoorzaak in de westerse wereld.

waarom is het zo belangrijk om bij een beroerte 

snel naar de spoedafdeling te gaan?

sinds enkele jaren bestaat er medicatie om het klontertje 

op te lossen, maar dat kan alleen binnen de eerste drie 

uur na de beroerte. Hoe sneller een patiënt wordt behan-

deld, hoe meer de schade kan worden beperkt. na die 

drie uur is de nieuwe behandeling niet meer mogelijk. 

Daarom is het cruciaal om alert te reageren op signalen 

zoals plotse verlamming. 

kun je een Cva zien aankomen?

nee. wel krijgt een minderheid vooraf een transiënt 

ischemisch attack (tia). De symptomen zijn dezelfde, 

alleen verdwijnen ze spontaan na maximaal twee uur. 

ook dat is een spoedgeval, aangezien de patiënt na een 

tia een reëel risico loopt op een beroerte. onderzoek 

kan soms een oorzaak aan het licht brengen die kan 

worden behandeld. 

wie loopt het meeste risico?

De grootste risicofactor is ouderdom. Mannen lopen 

iets meer gevaar dan vrouwen. Van de beïnvloedbare 

risicofactoren is een te hoge bloeddruk de belangrijkste, 

gevolgd door onder meer diabetes, roken, overmatig 

alcoholgebruik, gebrek aan beweging, overgewicht en 

een te hoog cholesterolgehalte.

u zEgt?

 4. uitkijken voor verdikking 
 of hypertrofie 
Vooral op plaatsen met tractie kan 
verdikking van het litteken of litteken-
hypertrofie optreden, vanaf vijf à zes 
weken na de operatie. De verdikking 
kan zes tot negen maanden verder-
gaan. Dat kan worden tegengegaan 
door middel van siliconenpatches die 
op de huid worden gekleefd. Silico-
nenpatches zijn te koop bij de apo-
theek, maar om ze oordeelkundig te 
gebruiken, overlegt u het best met 
een arts.

 5. Beschermen tegen de zon 
Een litteken is actief tot anderhalf jaar 
na de ingreep. Het ziet er in die peri-
ode uit als een rood lijntje. Na een jaar 
tot anderhalf jaar wordt het lijntje wit 
en is het litteken niet langer actief. Zo 
lang moet u het litteken beschermen 
met een zonnecrème met hoge factor. 
In de actieve fase kan er zich immers 

pigment vastzetten in het litteken. 
Het litteken bruint dan mee, maar ver-
bleekt nadien niet meer mee met de 
rest van huid. Het pigment is blijvend.

 6. roken is nefast 
Door te roken worden de kleine bloed-
vaatjes in de huid dichtgeknepen. 
Daardoor verloopt de wondheling tra-
ger en is er meer kans op infectie. Niet 
roken is dus ook hier de boodschap.
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Bescherm een 
litteken minstens 
een jaar tegen 
de zon.
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