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Mucokèle
cyste speekselklier

Uw tandarts of huisarts heeft u geadviseerd om een afspraak met de
MKA-chirurg te maken vanwege een speekselkliercyste of mucokèle. Wat
is dit en moet dit verwijderd worden? En hoe doet de MKA-chirurg dit?
Een mucokèle of speekselkliercyste is een zacht bultje in de mond, dat ontstaat door
verstopping van een speekselkliertje. Meestal bevindt dit zich op de onderlip of in de wang.
Ze kunnen in korte tijd ontstaan (3 tot 6 weken). Het is een goedaardige aandoening en niet
iets waar u zich zorgen over hoeft te maken.

Hoe ontstaat een mucokèle?
Overal in het slijmvlies van de mond zitten kleine speekselklieren. De afvoergang van een
speekselklier kan verstopt raken. Dit kan zomaar gebeuren, maar soms ook door een
beschadiging van het kliertje. Denk daarbij aan: bijten op de lip/wang of ‘lipzuigen’ of bij het
plaatsen van een piercing.

Verwijderen mucokèle
Het is niet altijd nodig om te behandelen, soms gaat een mucokèle vanzelf weer weg.
Een mucokèle die niet vanzelf weggaat of waar u zich aan stoort kan chirurgisch worden
verwijderd. Onder plaatselijke verdoving verwijderen we de cyste via een klein sneetje. Het
sneetje wordt met een oplosbare hechting gehecht.
Meestal stuurt de MKA-chirurg de cyste op voor een pathologisch onderzoek. Dit is een
standaardprocedure. U krijgt dan binnen 2 weken telefonisch de uitslag.

Na de ingreep
Het is belangrijk dat u de behandelde plek op de lip en/of in de wang zoveel mogelijk met
rust laat. Probeer er niet op te bijten of op te zuigen. U kunt na de behandeling uw lip of
wang koelen met ijs. U kunt uw gebit zoals gewoonlijk 2 - 3 x per dag poetsen. Wacht met
eten en drinken totdat de verdoving is uitgewerkt.
Op de plek waar de mucokèle is verwijderd, ontstaat een klein litteken. Omdat er in de lip
veel kleine zenuwen lopen, voelt het plekje meestal anders aan. Dit is meestal tijdelijk en in
enkele gevallen blijvend. Er is een kleine kans dat de cyste terugkomt.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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