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Uw arts heeft een biopsie (verwijderen van een stukje weefsel) van de 
speekselkliertjes in de lip aangevraagd. 
 

Indicaties 

 Stellen van een diagnose bij aandoeningen van de lippen. 

 Uitsluiten van bepaalde aandoeningen. 

Praktische afspraken 

 De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. 

 U wordt telefonisch opgeroepen op de dag van de ingreep, aan het 

einde van het operatieprogramma. 

 U laat zich inschrijven met uw identiteitskaart voor een dagopname 

operatiekwartier aan de loketten van: 

AZ Turnhout (Campus Sint-Jozef)  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout 
 

 U wacht in de wachtzaal van de polikliniek neus-, keel- en 

oorziekten op de eerste verdieping (route D 49). Als de vorige 

operatie langer duurt dan verwacht, kan de wachttijd oplopen. 

Verloop van de ingreep 

 U wordt opgehaald in de wachtzaal en begeleid naar het OK. 

 U doet een schort over uw kleren aan en een muts over uw haren. 

 U neemt plaats op de operatietafel. 

 De chirurg ontsmet de mond en geeft lokale verdoving in de 

onderlip (met een zeer fijne naald, praktisch pijnloos). 

 Er wordt een doek op u gelegd voor het bekomen van een steriel 

veld, mond en neus blijven vrij om te ademen. 

 Op de onderlip wordt een klem geplaatst. 

 De biopsies worden genomen en verstuurd voor onderzoek. 

 Mogelijke bloedingen worden gestelpt. 
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 Er worden 2 tot 5 hechtingen geplaatst. 

 Duur van de ingreep: 10 à 15 minuten. 

Na de operatie 

 U kan meteen naar huis. 

 De onderlip blijft nog verdoofd gedurende +/- 1 uur. 

 Na elke maaltijd spoelt u best de mond met water tot de wonde 

genezen is. 

 De hechtingen moeten niet verwijderd worden, ze verdwijnen 

vanzelf. Soms komt er dezelfde dag al een hechting los: dit is geen 

probleem en heeft geen invloed op de genezing. 

 U gaat langs bij de aanvragende arts voor de bespreking van het 

resultaat van het weefselonderzoek. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de 
dienst neus-, keel- en oorziekten. Wij hopen van harte dat deze brochure 
u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van een 
lipspeekselbiopsie. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ 
Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 
 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Secretariaat neus-, keel-, oorziekten  
1ste verdieping (route D49) 
Campus Sint-Jozef  
Steenweg op Merksplas 44 – 2300 Turnhout  
014 40 67 50 
 
 
Dr. Van Aken/ Dr. Gevers/ Dr. Van Vliet/ Dr. De Valck/ Dr. Celis  
www.azturnhout.be/nko 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=67de5bc2-1ed6-4a3c-a67e-00a6e21984fb
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=51e45b49-36aa-41d9-bfe4-8ad91bba7325
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5c652a29-8ef7-445f-91ce-685c9aaef0f4
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