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Lipbiopt



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over het verrichten 

van een lipbiopt. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

Wat is een lipbiopt?
Bij een lipbiopt worden stukjes weefsel (biopten) 

uit uw onderlip weggenomen om deze te kunnen 

onderzoek op afwijkingen. Een lipbiopt wordt verricht 

onder lokale verdoving.

Wat is het doel van een lipbiopt?
Aan het weggenomen weefsel kan worden 

gezien of er sprake is van ontsteking van het 

speekselklierweefsel. Deze ontstekingen zijn mogelijk 

de verklaring voor uw klachten, zoals een droge 

mond en droge ogen.

Voorbereiding
Voor de ingreep zijn geen voorbereidende 

onderzoeken nodig. Als u bloedverdunnende 

medicijnen gebruikt, dient u dit een aantal dagen 

voor te ingreep te staken. Dat vindt plaats in overleg 

met uw behandelend arts U hoeft niet nuchter te zijn 

voor de ingreep.



De ingreep
U krijgt een verdovend prikje in de onderlip. 

Vervolgens wordt er een klein sneetje van een 

centimeter gemaakt en worden enkele kleine 

speekselkliertjes weggenomen. Het is meestal niet 

nodig om het wondje te hechten. Enkele minuten 

dichtdrukken zorgt er al voor dat het wondje zich 

sluit.

Na de ingreep
Na afloop krijgt u ijswater of een ijsje om ervoor te 

zorgen dat de bloedvaatjes goed dichtgaan. Als 

alles goed gaat, kunt u na de ingreep weer naar huis. 

Meestal heeft u dezelfde dag al geen last meer van 

het wondje in uw mond.

Mogelijke complicaties
Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. 

Deze zijn echter zeldzaam. Bij een lipbiopt is het 

mogelijk dat het wondje blijft bloeden. Dit merkt u 

doordat er helder bloed in de mond komt.

Adviezen voor thuis
Het is verstandig om vlak na de ingreep nog geen 

thee, koffie of andere warme dingen te nemen. 

Thuis kunt u de voeding van zacht naar wat hardere 

bestanddelen uitbreiden.
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Nabehandeling
De uitslag van het weefselonderzoek krijgt u via uw 

behandelend arts. Eventueel is de uitslag ook op te 

vragen via de KNO-arts.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u 

contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 

ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



PATIËNTENINFORMATIE



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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