Chirurgie

Operatieve verwijdering van een cyste in
uw hals
Laterale hals cyste

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

Binnenkort wordt u opgenomen voor het operatief verwijderen van een cyste
in uw hals.
In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom de operatie.
Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie van iedere
patiënt verschillend is.

Wat is een hals cyste

Een cyste is een niet oorspronkelijke holte in het lichaam waar vocht in zit.
In dit geval ligt de cyste aan de zijkant in de hals. De cyste ontstaat tijdens de
ontwikkeling als embryo en kan lang ongemerkt aanwezig zijn. Het is meestal
goedaardig, maar kan in zeer zeldzame gevallen kwaadaardig zijn.

Klachten

Als de cyste zich vult met vocht en groter wordt, kan dit klachten geven.
De klachten bestaan uit een zwelling in de hals, die hinderlijk kan zijn met
bewegen of tijdens het liggen. Soms wordt de zwelling groter en pijnlijk
doordat de cyste ontstoken is.

Behandelingsmogelijkheden

Behandeling van een ontsteking
Als de cyste ontstoken is, schrijft uw arts vaak eerst antibiotica voor, voordat
tot een operatie wordt overgegaan.
Operatie
De operatie wordt gedaan onder algehele narcose. Zodra u onder narcose
bent, verwijdert de chirurg de cyste via een snede in de hals. De cyste zal na
de operatie worden opgestuurd voor weefselonderzoek.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u extra in de
gaten gehouden wordt. Als uw toestand zo is dat u naar de afdeling kunt,
wordt u opgehaald door de verpleegkundige.
Pijn
Na de operatie hebt u meestal weinig pijn. De pijn wordt veroorzaakt door de
wond en soms door de houding van het hoofd tijdens de operatie. Tegen de
pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller (Paracetamol) voldoende.

Zwelling
Rond de wond treedt vaak een kleine zwelling op, die na verloop van enkele
weken weer verdwenen is. Een forse zwelling kan wijzen op een ontsteking of
bloeduitstorting.
Gevoelszenuw
Om een hals cyste zo goed mogelijk te verwijderen, kan uw arts niet alle
kleine gevoelszenuwen van de huid rond de snee behouden. Hierdoor hebt u
na de operatie een verdoofd gevoel in het gebied van de operatie. Na verloop
van enkele maanden wordt het verdoofde gebied steeds kleiner en herstelt
het meestal helemaal. Als het gevoel niet helemaal normaal wordt, is dat in
het dagelijks leven nauwelijks hinderlijk.
Litteken
Het litteken ligt in een bestaande huidplooi, waardoor het na enkele maanden
nauwelijks meer zichtbaar is.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is de kans op complicaties bij een
operatie zoals nabloeding of wondinfecties ook bij een operatie aan een hals
cyste aanwezig,

Naar huis

Meestal gaat u de dag na de operatie naar huis.

Controle

Bij het ontslag krijgt u een afspraak mee voor een controle bij de chirurg
(7-14 dagen na de operatie). 2 dagen ná de operatie kunt u het verband
verwijderen, hechtstrips moeten blijven zitten tot de eerste afspraak voor
een controle. U mag dan weer kort douchen als de wond maar bedekt is
met een pleister. Na één week kunt u weer in bad of zwemmen. Tijdens de
controle krijgt u ook de uitslag van het weefselonderzoek en wordt de wond
gecontroleerd. Eventuele hechtingen zullen worden verwijderd.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u op werkdagen
contact opnemen met de polikliniek Chirurgie
Telefoonnummer: (0515) 48 89 81.
Bij overmatige pijn en/of doorbloeden van de wond kunt u contact opnemen
met de poli Chirurgie.
Telefoonnummer (0515) 48 89 81 (op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur).
Buiten kantooruren belt u met de Spoed Eisende Hulp via de receptie van het
ziekenhuis.
Telefoonnummer (0515) 48 88 88.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

www.mijnantonius.nl

25-01-2017

