Speekselklieronderzoek
Sialendoscopie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In overleg met uw arts is besloten dat u binnenkort een kijkoperatie
van de speekselklier (sialendoscopie) ondergaat. Een behandeling is
nodig bij een (terugkerende) ontsteking van de speekselklier of als
de klier pijnlijk gezwollen is. In de folder krijgt u informatie over deze
ingreep.

Speekselklierklachten
Speekselklierklachten treden vooral op bij de maaltijd. Er ontstaat een
zwelling doordat de speekselklierafvoergang verstopt is door een
speekselsteen, slijmprop of door een vernauwing van de afvoerbuizen. Het
speeksel dat tijdens de maaltijd geproduceerd wordt, komt dan niet in de
mond maar hoopt zich op in de speekselkliergangen. De zwelling is vaak
pijnlijk. Na de maaltijd verdwijnen de pijn en zwelling weer langzaam, omdat
speeksel in de loop van de tijd langs de verstopping lekt.
Zwelling van de rechter oorspeekselklier
(maaltijdsyndroom) één van de afvoerbuizen.
Het speeksel dat tijdens de maaltijd
geproduceerd

Kijkoperatie speekselklier
Met een kijkoperatie van de speekselklieren (sialendoscopie) is het mogelijk
om de grote speekselklieren te inspecteren en verstoppingen, vernauwingen
en speekselstenen te verwijderen.

De opname
Wilt u zich twee uur voor de operatie bij de receptie in de centrale hal
melden. Hier wordt u naar de juiste afdeling verwezen. De verpleegkundige
informeert u over het verloop van de dag en bereidt u voor op de operatie.

De ingreep
Bij een sialendoscopie rekt de chirurg de uitvoergang van de speekselklier
iets op. Hierdoor brengt hij een ultra dunne buis (scoop) in de uitvoergang
van de speekselklier.
Via deze scoop kan de chirurg:
Vernauwingen in de uitvoergang in beeld brengen en oprekken.
Speekselproppen verwijderen.
Speekselstenen met een diameter van ongeveer 5 tot 6 millimeter met
een korfje uit de speekselklierafvoergang verwijderen.
Grote delen van de speekselklieren inspecteren.
De behandeltijd is ongeveer 60 minuten.
Als de speekselsteen te groot is om met sialendoscopie te verwijderen, volgt
aansluitend een gecombineerde ingreep om de steen of de vernauwing te
verwijderen.

Na de ingreep
Na de operatie verblijft u ongeveer 60 minuten op de uitslaapkamer
(Recovery). Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.
De verpleegkundige neemt contact op met de door u opgegeven
contactpersoon om te melden dat u weer terug bent op uw kamer.
Dan mag u weer drinken en eten. De verpleegkundige bekijkt hoe het gaat
met de pijn en uw algehele situatie. Afhankelijk van uw herstel bepaalt de
verpleegkundige, in overleg met u, het tijdstip van ontslag.
U krijgt bij ontslag een controle afspraak mee voor één à twee weken na de
behandeling.

Complicaties
Het risico op complicaties bij deze ingreep is laag. Het zenuw- en
bloedingsrisico bespreekt de chirurg voor de ingreep met u.

Contact
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem gerust contact met
ons op.
Neem ook contact met ons op als na de ingreep één van onderstaande
klachten ontstaat:
(na)bloeding die niet stopt
er een forse zwelling ontstaat in de mond
koorts (meer dan 38,5 graden)
toename van de pijnklachten
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Mond, kaak
en aangezichtschirurgie, (0318) 43 43 45.
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met de medewerkers
van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:
M.O. de Lange
dr. P.J. van Strijen
Voor meer informatie zie ook www.zgv.nl/mka
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