
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie Oost  
 

Slijmbeursoperatie 
  

U heeft met uw arts besproken dat u misschien een slijmbeursoperatie 

moet ondergaan. Wat is de slijmbeurs? Hoe ontstaat beschadiging en 

wat kunnen we er aan doen? Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Wat is een slijmbeurs? 

De slijmbeurs is een soort stootkussentje. Ieder mens heeft vele slijmbeurzen. Ze zitten op 

botdelen die uitsteken. Elke slijmbeurs kan gaan ontsteken. De meeste klachten komen voor 

bij de slijmbeurs op de elleboog en de schouder. 

 

Beschadiging van de slijmbeurs 
Er bestaat een acute en een chronische slijmbeursontsteking. Een acute ontsteking is 

meestal een bacteriële infectie met druk, pijn, zwelling en koorts. Een chronische ontsteking 

is een steeds terugkerende ontsteking. De slijmbeurs kan door een klap of een val 

beschadigd worden en zich vullen met bloed. Als de slijmbeurs herhaaldelijk wordt 

beschadigd of geïrriteerd raakt, dan kan er een blijvende zwelling met vochtophoping 

ontstaan. Er kunnen ook ontstekingsverschijnselen ontstaan, zoals zwelling, roodheid, pijn 

en koorts. Het steunen op het bot is dan pijnlijk. 

 

De behandeling 
Na een beschadiging van de slijmbeurs is leegzuigen van de slijmbeurs voldoende, waarna 

een drukverband wordt aangelegd. De slijmbeurs wordt dan met een naald aangeprikt en 

leeggezogen. Als de slijmbeurs vaker wordt beschadigd of geïrriteerd raakt, gaan we eerst 

de slijmbeurs leegzuigen en brengen we een ontstekingsremmend middel (corticosteroïden) 

in. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt vaak besloten om via een operatie de 

vloeistof uit de slijmbeurs te verwijderen. 

 

Operatie van de slijmbeurs 

De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving of onder narcose. Dit is afhankelijk van de 

grootte en de toestand van de slijmbeurs. 

Bij acute ontstekingsverschijnselen maakt de chirurg de slijmbeurs open. De inhoud kan dan 

gemakkelijk wegvloeien. Bij chronische slijmbeursontsteking verwijdert de chirurg de 

slijmbeurs bijna helemaal. 

 

Na de operatie 
 U krijgt zo nodig tijdelijk een steunend verband. 
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 Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn hebben. Hiervoor kunt u pijnstillers 

gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. Het is 

raadzaam om deze vóór de ingreep alvast in huis te hebben. 

 U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek. 

 

Complicaties 
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op 

complicaties aanwezig die bij een operatie altijd bestaan, zoals nabloeding of een 

wondinfectie. Daarnaast is het mogelijk dat de slijmbeurs weer terugkomt. Als er 

complicaties zijn, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie. 

 

Operatie/ingreep 
 Het is altijd mogelijk dat een operatie uitgesteld wordt door onvoorziene omstandigheden. 

Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Hij krijgt om 

medische redenen altijd voorrang. Uiteraard stellen wij dan alles in het werk om u zo snel 

mogelijk te opereren/te behandelen.  

 OLVG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat de chirurg altijd geassisteerd wordt 

door een arts-assistent in opleiding tot chirurg. Ook kan het zo zijn dat een arts-assistent 

de operatie verricht.  

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 
 
Meer informatie online 
 www.olvg.nl/chirurgie 

 

Contact  
polikliniek Chirurgie, locatie Oost  

T 020 599 30 58 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur) 

E chirurgie@olvg.nl - P3 

 

Deze  informatie is een aanvulling op het gesprek dat u met de chirurg heeft gehad. Voor u 

kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. 

 

OLVG patiëntenfolders (indien van toepassing): 

 verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost (opname, verblijf en opnamedatum) 

 Anesthesiologie volwassenen 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 

IJburg 
IJburglaan 727 
1087 CH Amsterdam 
 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden.  Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht  
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