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Haarnestcyste 
 

In de bilnaad kan een ontsteking ontstaan door ingegroeide haren: een haarnestcyste of sinus 

pilonidalis. Dit geeft een pijnlijke zwelling en soms abcesvorming. In de bilnaad zijn vaak kleine 

gaatjes te zien op de plekken waar de haren naar binnen zijn gegroeid. De behandeling hiervan 

is chirurgisch.  

Als het niet erg uitgebreid is en rustig, kan onder plaatselijke verdoving het ontstoken weefsel 

worden weggehaald, samen met de ingegroeide haren, waarna het gebied wordt behandeld met 

fenol (chemisch middel). Hierna blijven de wondjes open en groeien vanzelf dicht in de loop van 

enkele weken. 

Als de afwijking iets uitgebreider is, moet de behandeling op de operatiekamer onder narcose of 

ruggenprik worden verricht. Dan wordt blauwe kleurstof ingebracht, die al het ontstoken weefsel 

aankleurt. Daarna wordt het ontstoken weefsel verwijderd. 

 

Vantevoren is niet goed te voorspellen hoe groot de wond wordt, want de ontsteking zit 

onderhuids en hoever dit is uitgebreid, wordt pas tijdens de ingreep duidelijk. Vaak wordt na de 

operatie de wond opengelaten, zodat deze vanzelf van binnenuit naar buiten dichtgroeit. 

Tijdens deze genezing wordt u begeleid op de polikliniek en soms door de specialistische 

wondverpleegkundige (zie chronische of complexe wonden). 

 

Als het wondgebied tijdens de ingreep er geheel rustig uitziet, kiest de chirurg er soms voor om 

de wond deels te sluiten. In dat geval heeft u hechtingen en krijgt u een afspraak mee om deze 

te laten verwijderen. 

 

Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Er kan een nabloeding of wondinfectie 

optreden.  

 

Vragen? 

Voor vragen na een behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie via 

telefoonnummer (079) 346 2585 van 08.00 - 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u contact 

opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (079) 346 2539. 

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of via info@llz.nl. 
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