
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERWIJDEREN VAN EEN 
ONDERKAAKSPEEKSELKLIER 

GLANDULA SUBMANDIBULARIS 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



U komt in aanmerking voor het verwijderen van de 

onderkaakspeekselklier. In deze folder leest u meer over de 
gang van zaken rond de operatie. 
 

De onderkaakspeekselklier (glandula 

submandibularis) 
Ieder mens heeft twee onderkaakspeekselklieren, die samen 
met twee oorspeekselklieren en twee ondertongspeekselklieren 
de zes grote speekselklieren vormen. Daarnaast bevinden zich 
nog talloze speekselkliertjes vlak onder het slijmvlies van de 
mond -en keelholte. Al deze speekselklieren samen zorgen voor 
de dagelijkse speekselproductie (een belangrijke stap in de 

spijsvertering) en het vochtig houden van mond– en keelholte. 
Het speeksel van de onderkaakspeekselklier wordt via een 
dunne afvoerbuis naar een opening vlak achter de voortanden 
gevoerd. 
 

Waarom een operatie? 
Als een andere behandelwijze niet voldoende is, kan een 
operatie noodzakelijk zijn. Oorzaken kunnen zijn: 
 Een ontsteking. In de klier of afvoerbuis naar de mond 

kunnen steentjes voorkomen die de speekselafvoer 
belemmeren. Wanneer deze speekselstenen vast blijven 
zitten, kan een chronische ontsteking van de speekselklier 
ontstaan. Ook zonder speekselstenen kan de 
onderkaakspeekselklier ontstoken raken. Wanneer 
verwijdering van de steen via de mond geen effect heeft of 
niet meer mogelijk is of wanneer de pijnklachten en 
ontstekingen ernstige vormen aannemen, kan besloten 
worden de aangedane speekselklier te verwijderen. 

 Een goedaardig gezwel. Bij een gezwel in de 
onderkaakspeekselklier ontstaat vaak  een bobbel onder de 
kaakrand. Over het algemeen geeft dit geen pijnklachten. 
Een gezwel in de onderkaakspeekselklier is in ongeveer 50% 

van de gevallen goedaardig.  
 Een kwaadaardig gezwel. In ongeveer 50% is het gezwel 

kwaadaardig.  
 
Wanneer er een vermoeden is van een gezwel (tumor) in de 
onderkaakspeekseklier, wordt via speciaal weefselonderzoek 
gekeken of er sprake is van een goedaardige of kwaadaardige 



tumor. Als er sprake is van een kwaadaardige tumor, worden 

patiënten voor verdere behandeling doorverwezen naar het 
hoofd-hals spreekuur in het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam. Het verwijderen van een goedaardig gezwel of een 
ontstoken onderkaakspeekselklier vindt plaats in het Vlietland 
Ziekenhuis. 
 

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. Een 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 en u krijgt informatie over de gang van 
zaken op de afdeling. 
 
Wanneer u een kunstgebit en/of contactlenzen 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 de blaas leeg is. Tijdens de 
operatie draagt u een operatiehemd dat u van tevoren 
aantrekt. 
 
Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de wachtruimte 
van de operatiekamer. U wordt door het operatiepersoneel daar 
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 onderkaakspeekselklier wordt verwijderd via een 
ongeveer 5 cm lange horizontale huidsnede, 3 cm onder de 
kaakrand. In dit gedeelte van de hals lopen een tak van de 
aangezichtszenuw, de tong- en smaakzenuw. De KNO-arts 
probeert altijd deze zenuwen te sparen. 



Soms ontstaat er een gat in het slijmvlies van de mondholte. 

Dit geneest meestal zonder problemen. De operatie wordt 
beëindigd met het aanbrengen van een wonddrain en het 
hechten van de operatiewond. De duur van de operatie duurt 
circa 45-60 minuten. Meestal kunt u na twee dagen naar huis. 
 

Na de operatie 
Na de ingreep blijft u in de uitslaapkamer tot u goed wakker 
bent. Daarna haalt een verpleegkundige u op en brengt u weer 
naar de afdeling. Direct na de ingreep hebt u nog pijn aan de 
kaak en soms moeite met slikken. Vraag tijdig om pijnstilling. 
Als het eten en drinken goed gaat wordt het infuus verwijderd. 

Als er een draintje is ingebracht, wordt dit meestal de dag na 
de operatie uit de wond gehaald. Op deze dag gaat u ook naar 
huis. Na een week worden de hechtingen verwijderd. U krijgt 
hiervoor een afspraak mee. 
 

Klachten na de operatie  
Na de operatie kunt u het volgende verwachten: 
 Pijn. De pijn is gering en kan verholpen worden met 

paracetamol. 
 Eten. Als er geen wond in de mond is ontstaan, kunt u de 

avond na de ingreep weer een lichte maaltijd nuttigen. 

 Speeksel. Het gemis van een onderkaakspeekselklier heeft 
geen merkbare invloed op de hoeveelheid speeksel. 

 Gevoelszenuw.  Om een onderkaakspeekselklier goed te 
kunnen verwijderen, is het niet mogelijk om alle 
gevoelszenuwen van de huid rondom de huidsnede te 
behouden. Dit veroorzaakt na de operatie een verdoofd 
gevoel van het operatiegebied. Na verloop van enkele 
maanden wordt het verdoofde gevoel steeds kleiner en 
meestal herstelt het helemaal. 

 

Mogelijke complicaties 
Hoewel de kans klein is moet u rekening houden met de 
mogelijkheid van complicaties. Zo kan in het wondgebied een 
bloeding of infectie ontstaan.  
 
Het operatiegebied kan de eerste dagen opgezet en dik zijn. Dit 
kan problemen geven met slikken. Meestal verdwijnt de 
verdikking binnen enkele dagen. 



Het is raadzaam om na ontslag 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  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Stel ze gerust. Tijdens 
kantooruren zijn wij op de polikliniek KNO bereikbaar via 
telefoon 010 - 893 00 00.  

 
Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen contact opnemen 
met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het  ziekenhuis via 
telefoon 010 - 893 93 93.  
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse 
vereniging van Keel- Neus en Oorheelkunde raadplegen: 
www.kno.nl 
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