Chirurgie

Operatieve verwijdering van een 		
atheroom of lipoom

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Wat is een atheroomcyste?

Een atheroomcyste is een gezwel gevuld met talg. Dit ontstaat in een talgklier
waarvan de afvoergang is verstopt. Doordat de talg niet meer afgevoerd
kan worden, zwelt de klier bolvormig op. Deze knobbel kan één tot enkele
centimeters groot zijn. Talgklieren komen op het gehele lichaam voor, behalve
op de handpalmen en de voetzolen. De afwijking is onschuldig. Als de
atheroomcyste ontstoken raakt, wordt de knobbel pijnlijk en rood van kleur.

Wat is een lipoom?

Een lipoom (ook wel vetbult genoemd) is een goedaardig gezwel van
vetweefselcellen onder de huid. Ze komen vooral voor in de nek, op de
schouders, bovenarmen, bovenbenen en rug. Gewoonlijk kunt u ze duidelijk
voelen als zachte, makkelijk te bewegen knobbels. Ze zijn tussen de twee
en tien centimeter groot. Een enkele keer is een vetbult groter. Waarom
vetbulten ontstaan is niet duidelijk. Vrouwen hebben er vaker last van dan
mannen.

De diagnose

De diagnose wordt gewoonlijk gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op
grond van de bevindingen bij onderzoek. Nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld
röntgen foto’s, is dan ook meestal niet nodig.

Behandeling

Vaak is er geen behandeling nodig voor een atheroom/lipoom. De zwelling
wordt pas verwijderd wanneer het hinderlijk of pijnlijk is. Ook kan het zijn
dat een lipoom ervan verdacht wordt kwaadaardig te zijn. Hoewel zeer veel
mensen zich zorgen maken bij het ontdekken van een lipoom komt dit laatste
gelukkig bijna niet voor.

De ingreep

Een kleine atheroomcyste/vetbult wordt onder plaatselijke verdoving
weggehaald op de polikliniek. Voor het weghalen van een grotere
atheroomcyste/vetbult moet u een dag op een verpleegafdeling blijven.
De operatie vindt dan onder algehele (narcose) of regionale anesthesie
plaats.

Het gebied van de ingreep wordt gedesinfecteerd en plaatselijk (rondom de
zwelling) verdoofd. Daarna word er een snee in de huid gemaakt en wordt de
cyste/lipoom losgemaakt van zijn omgeving en verwijderd. Na de operatie zal
de wond verbonden worden met een (drukkend) verband/pleister.
Bij een ontstoken atheroomcyste (abces) zal het openen van de cyste
gebeuren met een plaatselijke verdoving of bevries-spray. De ontstoken
talgkliercyste zal worden leeggedrukt en vervolgens zal de wond worden
opengelaten. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan de cyste in het
geheel verwijderd worden met een geplande operatie op de poliklinische
operatiekamer.

Mogelijke complicaties

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding of
wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd
goed behandeld worden

Nazorg na de ingreep

Wanneer er een drukverband of pleister op de wond zit, kunt u deze er na
twee dagen afhalen. Als onder dit verband of pleister nog (kleine witte)
hechtpleisters zitten, zorg er dan voor dat deze hechtpleisters zo lang mogelijk
blijven zitten. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche.
Na een (ruime) week mogen deze hechtpleisters er ook afgehaald worden.
Douchen is na twee dagen toegestaan, maar in bad of zwemmen mag u niet
totdat het wondje genezen is.
Hechtingen worden na 10-14 dagen verwijderd tijdens de controle bij de
assistente op de polikliniek Chirurgie.
Napijn kunt u het beste bestrijden door zo snel mogelijk na de ingreep een
pijnstiller (bijvoorbeeld Paracetamol 1000 mg) in te nemen en dit vier uur
later te herhalen. Deze zijn te koop bij uw apotheek en/of drogist.

Tot slot

Bij overmatige pijn, koorts en/of doorbloeden van de wond moet u contact
opnemen met polikliniek Chirurgie. Bereikbaar is op werkdagen van 8:30 tot
16:30 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 81.
Buiten kantooruren vraagt u naar de verpleegkundige van de Spoed Eisende
Hulp via de receptie van het ziekenhuis.
Telefoonnummer: (0515) 48 88 88.
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