Slijmbeursoperatie
Deze folder geeft u informatie over een operatie aan een slijmbeurs. Het is goed u te
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Ligging en functie van een slijmbeurs
Een slijmbeurs is een soort stootkussentje op botdelen die uitsteken en is normaal altijd
aanwezig. De meeste klachten komen voor bij de slijmbeurs op de elleboog en de knie.

Aandoeningen aan de slijmbeurs
De slijmbeurs kan door een klap of een val beschadigd worden en zich vullen met bloed.
Op dat moment kan men meestal volstaan met het leegzuigen van de slijmbeurs, waarna
een drukverband wordt aangelegd. Anders is het, wanneer de slijmbeurs herhaaldelijk
wordt beschadigd of geïrriteerd raakt. Daardoor kan er een blijvende zwelling met vochtophoping ontstaan die ook ontstekingsverschijnselen kan vertonen. Het steunen op de
elleboog of op de knie is dan pijnlijk. Tot slot kan een bacteriële infectie ontstaan van de
slijmbeurs. Dan ontwikkelt zich een pijnlijke rode zwelling, soms ook met koorts

Behandelingsmogelijkheden
Er zijn twee mogelijke behandelingen: leegzuigen of een operatie.

Leegzuigen
Als eerste stap in de behandeling komt het leegzuigen en het inbrengen van een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd-preparaat) 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. Bij acute verschijnselen van een
bacteriële infectie van de slijmbeurs wordt in eerste instantie volstaan met het
openmaken van de slijmbeurs. De inhoud kan dan gemakkelijk wegvloeien.

Mogelijke complicaties
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

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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Na de behandeling





Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben. Tegen de pijn kunt u
pijnstillers zoals paracetamol gebruiken volgens bijsluiter. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om deze pijnstillers al in huis te hebben.
U krijgt een afspraak mee voor de poliklinische controle.
U krijgt zo nodig voor enige tijd een steunend verband.

Vragen?
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich
thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of met de
polikliniek Chirurgie. De polikliniek Chirurgie is bereikbaar:

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn



maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
tel: 055 - 581 81 20

Gelre ziekenhuizen Zutphen



maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
tel: 0575 - 592 818

De tekst van deze brochure is gebaseerd op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te Utrecht, 2010.
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