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Inleiding 
Een mediale halscyste is een holte gevuld met vocht die zich in 
het midden van de hals bevindt. Meestal op de vouw tussen 
hals en onderkaak. De cyste is een restant van de 
oorspronkelijke afvoergang van de schildklier die van de 
tongbasis tot laag in de hals door kan lopen. In dat hele gebied 
kunnen cysten ontstaan. De cyste kan geleidelijk groter worden 
en een ontstekingsreactie geven. Dit kan leiden tot een abces. 
 

De dag van de operatie 
Op de dag van de operatie komt u naar de afdeling 
Dagbehandeling op de 3e verdieping. Op de begane grond 

neemt u liften B. Op de 3e verdieping volgt u route 3.06. U 
meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de 
afdelingssecretaresse. Eén dag voor de operatie wordt u 
telefonisch op de hoogte gebracht hoe laat u in het ziekenhuis 
verwacht wordt. Op de afdeling volgt een opnamegesprek door 
een verpleegkundige. Ook krijgt u informatie over de gang van 
zaken op de afdeling.  
 
Wanneer u contactlenzen of een kunstgebit draagt moet u deze 
uitdoen. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden, make-up 
en nagellak dragen. Het is belangrijk dat u voor de ingreep nog 

even plast, zodat uw blaas leeg is. 
Tijdens de operatie draagt u een operatiehemd dat u van te 
voren aantrekt. 
 
Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de wachtruimte 
van de operatiekamer. U wordt daar door het operatiepersoneel 
opgehaald en naar de operatiekamer gereden. 
In de operatiekamer schuift u van uw bed over op de 
operatietafel. Vervolgens krijgt u een infuus. Nadat de 
bewakingsapparatuur is aangesloten dient de anesthesioloog u, 
via het infuus, de narcosemiddelen toe. Binnen een halve 

minuut bent u in diepe slaap. 
 

De operatie 
De behandeling van de halscyste gebeurt onder algehele 
narcose. De operatie gebeurt via een horizontale snede in de 
hals ter hoogte van de zwelling. De cyste wordt samen met het 
middengedeelte van het tongbeen verwijderd. Dit is nodig 



omdat de afvoergang van de schildklier dwars door het 

tongbeen loopt. Wanneer het middengedeelte van het tongbeen 
niet verwijderd wordt, is de kans zeer groot dat de cyste 
terugkomt. Na de operatie kan het noodzakelijk zijn om een 
drain (slangetje) achter te laten. Via de drain wordt wondvocht 
opgevangen en afgevoerd. Na enkele dagen wordt de drain 
verwijderd. 
 

Na de operatie 
U blijft meestal twee dagen in het ziekenhuis. 
 
Na de ingreep onder narcose blijft u in de uitslaapruimte 

(verkoeverkamer) van de operatieafdeling tot u goed wakker 
bent. Daarna haalt een verpleegkundige van de 
verpleegafdeling u weer op. 
 
Het operatiegebied kan de eerste dagen opgezet, dik en pijnlijk 
zijn. Dit kan problemen geven met slikken en heel soms met 
ademhalen. In dit geval kan het nodig zijn om u langer te 
observeren en wordt u langer opgenomen. Meestal verdwijnt de 
verdikking binnen enkele dagen. Als u na de operatie goed 
wakker en niet misselijk bent, mag u voorzichtig uw normale 
dieet hervatten. 
 

Mogelijke complicaties 
Hoewel de kans klein is, moet u rekening houden met de 
eventuele complicaties. Zo kan in het wondgebied een bloeding 
of infectie ontstaan. De kans dat een halscyste terug komt is 
kleiner dan 5%. 
 
Wij raden u aan om na ontslag uit het ziekenhuis contact op te 
nemen als: 
 de wond rood ziet; 
 de wond gaat bloeden; 
 de wond gaat ontsteken; 

 het wondgebied gaat zwellen; 
 u koorts krijgt of de pijn toeneemt; 
 u benauwd wordt of last krijgt met slikken. 
 

 

 

 



Vragen  
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u op 
werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen via 010 – 893 
0000. U vraagt dan naar de polikliniek KNO.  
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel- Neus en Oorheelkunde raadplegen: 
www.kno.nl. 
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