NADER BELICHT

Wat is een
haarnest cyste
Een haarnest cyste is een ontsteking
in de bilspleet. Het kan ontstaan
wanneer haartjes naar binnen
groeien.
De aandoening komt voornamelijk
voor bij relatief jonge mannen en
kan veel last veroorzaken bij het
zitten. Chirurg Wouter Vening vertelt
dat veel mannen er lang mee doorlopen. ‘Hoe langer wordt gewacht, hoe
erger de problemen.’

Meer weten?
Kijk op www.mcgroep.com/dossier/
haarnest-cyste-sinus-pilonidalis
Afspraak maken?
Voor de behandeling van een haarnestcyste heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Voor het maken
van een afspraak met de chirurg van
MC Zuiderzee, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
afsprakenbureau via (0320) 271 888.

Primeur in Nederland

MC Zuiderzee verwijdert haarnestcyste met laser
MC Zuiderzee verwijdert haarnestcystes met behulp van laser
‘Ik kan weer gewoon zitten’, zegt
Ferry Kamps (33). De Amsterdammer
liep al een tijdje rond met een pijnlijke haarnestcyste in zijn bil.
‘Ik zag er best tegenop om de cyste
te laten verwijderen, maar uiteindelijk viel het reuze mee!’
Hij ging hiervoor naar het ziekenhuis
MC Zuiderzee in Lelystad. Als eerste
ziekenhuis in Nederland verwijdert
MC Zuiderzee haarnestcystes met
behulp van een laser. ‘Een fluitje van
een cent’, lacht Ferry. ‘De behandeling
duurde een kwartiertje en het wondje
was klein, waardoor ik vlot herstelde’,
zegt Ferry.
Een paar jaar geleden liet hij in een
ander ziekenhuis eenzelfde soort cyste
verwijderen. ‘Dit ging op de ouderwetse manier; snijden en schoonkrabben.
Een vervelende ingreep, waardoor ik
mijn tweede bezoek aan de chirurg
uitstelde. Ik had behoorlijk veel last,
maar zag op tegen een operatie,’ vertelt
Ferry.
Unieke laserbehandeling
‘Totdat ik via mijn moeder hoorde dat
ze in MC Zuiderzee sinds dit voorjaar
een unieke laserbehandeling aanbie-
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‘De laserbehandeling kent veel voordelen’, vertellen chirurgen Wouter Vening (links op de foto) en Ruben Schouten.

den. Ik maakte een afspraak en kon een
week later al terecht op de poli.’
‘Deze nieuwe techniek kent veel
voordelen: de ingreep is minder pijnlijk,
het herstel verloopt voorspoediger en
de patiënt kan de dagelijkse dingen
weer sneller hervatten. Bovendien is er

Bezoek is welkom van 15.00 en 16.00 uur en van 19.00 en 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende bezoektijden op
www.mczuiderzee.com, www.mcemmeloord.com en
www.mcdronten.com

nauwelijks sprake van napijn,’ vertellen
chirurgen Ruben Schouten en Wouter
Vening.
Succesvol
De behandeling was een succes. Ferry
en inmiddels tientallen anderen zijn blij
met het eindresultaat. ‘Ik heb geen last

meer’, zegt Ferry. ‘De wondjes, die ik de
afgelopen weken goed schoonmaakte,
zijn dicht. Bij de nacontrole zag het er
goed uit. Of ik het een probleem vind
om hiervoor naar Lelystad te rijden?
Nee, hoor! Ik heb het er graag voor
over! En bovendien ben je er zo’, besluit
hij positief.
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