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Cysten
Een cyste is een met vocht gevulde, afgekapselde holte, in bot of daarbuiten, te 
vergelijken met een ballon met vocht. De ballon is de cystewand, die het vocht 
produceert. Een cyste veroorzaakt meestal een zwelling, die op zichzelf niet pijnlijk is.

Hoe ontstaat een cyste ?
De oorzaak voor het ontstaan van een dergelijke holte is vaak een ontsteking, 
bijvoorbeeld van een tand of kies. Ook kan een cyste het gevolg zijn van een ophoping 
van speeksel, dit doet zich nogal eens voor in de onderlip. Soms is de oorzaak van 
cystevorming niet duidelijk.

Hoe wordt de diagnose gesteld ?
Een cyste kan op diverse plaatsen ontstaan. Als de cyste het gevolg is van een ontsteking 
van een tand of kies, kan deze op een röntgenfoto zichtbaar worden gemaakt. Een 
speekselcyste van de onderlip kan met het blote oog worden waargenomen, de diagnose 
is meestal eenvoudig voor een Mondziekten, Kaak- en Aangezichts  MKA-chirurg te 
stellen.

Wat is de behandeling?
Wanneer een cyste niet weggenomen wordt, zal deze groter worden. Een cyste moet 
daarom in principe operatief worden verwijderd met zo mogelijk gelijktijdige 
behandeling van de oorzaak van de cyste. Een enkele maal doet zich na verwijdering van 
een cyste weer nieuwe cystevorming voor.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de 
polikliniek Kaakchirurgie in de locatie waar u behandeld wordt.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur, tel 055 - 581 18 06
• polikaakchirurgieapeldoorn@gelre.nl 
• buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 055 – 581 81 81

Gelre ziekenhuizen Zutphen
• maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur, tel 0575 - 59 28 22
• polikaakchirurgiezutphen@gelre.nl 
• buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 0575 – 592 592

Deze informatie is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie, de wetenschappelijke vereniging van kaakchirurgen in Nederland

Zie: www.kaakchirurg.nl
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