Operatie aan de slijmbeurs

Uw behandelend arts heeft een aandoening aan de slijmbeurs bij u
geconstateerd. In deze folder leest u meer over deze aandoening en de
behandelingsmogelijkheden.

Wat is een slijmbeurs?
Een slijmbeurs is een soort stootkussentje tussen de huid en bot. Slijmbeurzen
zitten op plaatsen waar van buitenaf veel tegen uitstekende botten wordt gedrukt.
Bijvoorbeeld op de elle boog, de knie en bij de voeten. Door hard stoten kan in de
slijmbeurs een bloeding ontstaan. Hierdoor raakt de slijmbeurs gezwollen. Door
(over)belasting, bijvoorbeeld door veel op knieën kruipen, kan de slijmbeurs
geïrriteerd raken en ontstaat een ontsteking.
Door een bloeding of ontsteking kunt u pijn hebben. Een verdikte slijmbeurs kan
ook pijnloos zijn. Het is dan alleen ontsierend en/of lastig. Vaak gaat de verdikking
van de slijmbeurs niet meer weg en is een operatie de enige oplossing.
Het is geen probleem als een slijmbeurs is weggehaald. Het littekenweefsel, dat
tussen de huid en het bot ontstaat, neemt de taak van de vroegere slijmbeurs over

De behandelingsmogelijkheden
Openmaken
Bij acute ontstekingsverschijnselen van de slijmbeurs wordt in eerste instantie
volstaan met het openmaken van de slijmbeurs. De inhoud kan dan gemakkelijk
wegvloeien.
Leegzuigen
Als tweede stap in de behandeling komt het leegzuigen en het inbrengen van een
ontstekingsremmend middel (corticosteroïdenpreparaat) in aanmerking. Indien dit
niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt vaak besloten tot het operatief
verwijderen van de slijmbeurs.
Operatie:
De operatie kan onder plaatselijke verdoving of onder narcose geschieden,
afhankelijk van de grootte en de toestand van de slijmbeurs.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo ook is bij deze operatie de normale
kans op complicaties van een operatie aanwezig. Een recidief is ook mogelijk: de
slijmbeurs komt dan weer terug.
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De nabehandeling
Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u
pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken.
Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al
vast deze pijnstillers in huis te hebben.
U krijgt zo nodig voor enige tijd een steunend verband.
Een afspraak voor controle op de polikliniek zal voor u worden gemaakt.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli chirurgie
 0187 60 71 00.

Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na ontslag neemt u contact op met de poli chirurgie, te bereiken
van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur,
 0187 60 71 10.
Bij spoed buiten kantooruren:
 Binnen 24 uur, na ontslag uit het ziekenhuis, met de afdeling waar u was
opgenomen.
 Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis met de Spoed Eisende Hulp
(SEH),  0187 60 72 90.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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