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Lipbiopt 
 
Poliklinische ingreep 
Soms is het nodig om enkele speekselkliertjes uit de lip te verwijderen voor onderzoek, 
bijvoorbeeld als er gedacht wordt aan de ziekte van Sjogren. De reumatoloog of internist 
verwijst u hiervoor naar de KNO-arts. 
 
Afspraak 
U krijgt direct een afspraak (15 minuten) op de polikliniek KNO voor de ingreep. De ingreep 
zelf duurt ongeveer 10-15 minuten. 
 
Behandeling 
Voor de behandeling wordt u plaatselijk verdoofd met een prik aan de binnenzijde van de lip 
waar de speekselkliertjes verwijderd worden. U voelt hierna wel nog dat er iets gebeurd, 
maar de scherpe pijn is geblokkeerd. Bent u overgevoelig voor medicijnen, meld dit dan 
voor de ingreep. De KNO-arts maakt een sneetje in de lip, waarna 4-5 kleine 
speekselkliertjes worden verwijderd. Het sneetje in de lip wordt weer gesloten met enkele 
oplosbare hechtingen of het wordt dicht gebrand. 
 
Nazorg 
Meestal valt de pijn na de ingreep mee. Indien nodig volstaat paracetamol. U kunt gewoon 
naar huis. U mag alles eten en drinken. Het is goed om na alles wat u genuttigd heeft even de mond en 
lippen te spoelen met kraanwater. Binnen een week vallen de oplosbare hechtingen vanzelf uit. 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de verwijzend specialist. 
Als er klachten zijn van de plek van de ingreep kunt u een afspraak maken bij de KNO-arts. 
 
Complicaties 
Complicaties zijn niet waarschijnlijk na de behandeling. Toch kan er bijvoorbeeld een infectie 
optreden. Neem dan contact op met uw KNO-arts. 
Soms kan het wondje wat nabloeden. Druk het wondje 10 minuten af met een gaasje. Bij 
blijvend bloedverlies neem contact op met uw KNO-arts. 
Zelden ontstaat tijdelijk wat ongevoeligheid van de lip. 
 
Tot slot 
Het is niet mogelijk om in 1 folder alle details voor elke situatie te beschrijven. Mochten er na 
het lezen van deze folder nog vragen zijn, neem dan gerust contact op voor meer informatie. 
De polikliniek KNO is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur op 
079-3462593 Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen 24 uur per dag terecht op de Spoedpost, te 
bereiken op 079-3462539. 


