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Een lipbiopt is een kleine ingreep waarbij de KNO-arts speekselkliertjes uit de lip
verwijdert voor onderzoek.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Waarom een lipbiopt?

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Een lipbiopt wordt gedaan als uw behandelend arts op basis van uw klachten en
onderzoek denkt aan het syndroom van Sjögren. Bij dit syndroom werken onder meer
de speekselklieren minder goed. Met een lipbiopt kan dit worden onderzocht.

De ingreep
U wordt verwacht op de polikliniek KNO. In de behandelkamer verdooft de KNO-arts
één kant van de onderlip met een injectie. Vervolgens wordt er een klein sneetje van
ongeveer één tot twee centimeter gemaakt aan de binnenkant van uw onderlip en
verwijdert de KNO-arts een paar kleine speekselkliertjes.
Het wondje wordt gesloten met enkele oplosbare hechtingen. Na de behandeling blijft
de lip nog enige tijd gevoelloos door de verdoving: dit duurt meestal enkele uren. Ook
kan de lip na de behandeling nog enkele dagen gevoelig zijn. De hechtingen lossen op
binnen één week.

De uitslag
De speekselkliertjes worden naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek. De uitslag
is na ongeveer tien dagen bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u telefonisch
het resultaat van het onderzoek. Uw behandelend internist of reumatoloog zal met u de
consequenties van de diagnose syndroom van Sjögren bespreken.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Zijn er complicaties?
Bij iedere operatie is er enig risico. Dit geldt dus ook voor een kleine ingreep aan de lip.
In de praktijk zijn complicaties bij een lipbiopt echter zeldzaam. Er kan zich een bloeding
voordoen, waardoor een bloeduitstorting ontstaat. Dit trekt vanzelf weer weg. Soms
blijft de lip op de plaats van het sneetje een beetje gevoelloos/tintelend. Dit is meestal
binnen twee maanden weer over. Ook kan een hard plekje ontstaan in de onderlip op
de plaats van het litteken.

Wie kunt u bellen bij vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust - tijdens kantooruren - contact op met de
polikliniek KNO, via de telefooncentrale van het ziekenhuis op telefoonnummer
033 - 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

