Bartholinicyste
Gynaecologie

Beter voor elkaar

Bartholinicyste
De klier van Bartholini ligt onder de buitenste schaamlip, met de opening
nauwelijks zichtbaar aan de binnenzijde van de binnenste schaamlip vlakbij
de ingang van de schede.
Bij een acute ontsteking gaat deze klier zwellen met ophoping van
kliervocht en er ontwikkelt zich een abces. U kunt vrij hevige pijn krijgen
met koorts en het lopen is vaak uitermate pijnlijk terwijl u nauwelijks op één
kant kunt zitten. Na enkele dagen ontlast deze zwelling zich meestal vanzelf
maar vanwege de pijn kan men daar niet altijd op wachten.
Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u opgenomen moet
worden voor het laten verwijderen van een Barholinicyste. Vervolgens
wordt u doorverwezen naar de afdeling Centrale opnameplanning. Daar
worden uw gegevens genoteerd en wordt zo mogelijk een opnamedatum
met u afgesproken. U krijgt of telefonisch of schriftelijk de definitieve
opname datum door. Bij de definitieve opnamedatum hoort u ook of u
nuchter moet zijn bij de opname. Dit houdt in dat u de dag vóór de opname
na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken.
In overleg met u wordt een afspraak op de Preoperatieve polikliniek
gemaakt. De anesthesist bespreekt met u de gang van zaken bij de operatie
en de vorm van narcose die voor u het meest geschikt is.

De operatie
De operateur wordt volgens een rooster ingedeeld. Dit houdt in dat de
operatie niet automatisch wordt uitgevoerd door de arts bij wie u op de
polikliniek geweest bent. Door de planning van de operatie op korte termijn
is dat ook moeilijk te plannen.
De duur van de operatie is ongeveer vijf minuten als de cyste alleen
ingesneden wordt. Als de cyste verwijderd wordt, duurt de operatie
ongeveer 30 minuten.
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Bij de ingreep kan de klier opengemaakt worden, zodat de klier zich volledig
kan ontlasten en zo kan genezen. Soms wordt ervoor gekozen de klier in
zijn geheel te verwijderen.
Er kan een drain (slangetje) in de wond achtergelaten worden om
wondvocht en pus goed te kunnen laten aflopen.

Complicaties / risico’s
Ondanks voorzorgsmaatregelen kunnen er complicaties ontstaan zoals
koorts, ontsteking van het geopereerde gebied of een nabloeding. Wanneer
dat gebeurd als u thuis bent kunt u contact opnemen met onze polikliniek.
T 010 297 52 40

Ontslag en nazorg
Voordat u naar huis gaat, komt de zaalarts of een van de gynaecologen bij u
langs om de operatie te bespreken. Over het algemeen mag u dezelfde dag
naar huis, maar afhankelijk van het verloop kan dat ook later zijn. Dit zal de
gynaecoloog met u bespreken. U krijgt een afspraak mee voor poliklinische
controle na drie weken.

Pijnbestrijding
Vooral de eerste dagen tot een week kunt u veel pijn hebben. U kunt
hiervoor de pijnstilling innemen die met de anesthesist is afgesproken op
de preoperatieve polikliniek.
Als de wondgenezing gepaard gaat met pussende afscheiding, kunnen
zit-sodabaden verlichting geven. Er kan een bloeduitstorting onder de huid
van het geopereerde gebied ontstaan, dit is echter onschuldig en het
verdwijnt vanzelf.
Heeft u vragen die u tijdens het polikliniekbezoek wilt stellen, schrijft u deze
dan op een briefje en neem ze mee naar het polikliniekbezoek.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Bartholinicyste
800199-NL / 2012-08

