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‘Ingreep duurt slechts tien minuten’
MC Groep heeft de primeur.
Het is het eerste ziekenhuis in
Nederland dat een haarnest cyste
in de bilspleet behandelt met een
laser. 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.
Een haarnest cyste is een ontsteking
in de bilspleet als gevolg van haren
die weer terug groeien in de huid,
een aandoening die voornamelijk
bij relatief jonge mannen voorkomt.
Echter, er zijn ook vrouwen met
deze aandoening.
Ter info

Deze nieuwe methode wordt
alleen in MC Zuiderzee gedaan.
Met een verwijzing van de huisarts kunt u een afspraak maken.

Nick Janssen uit Dronten:
‘Ik had zoveel pijn tussen mijn
billen dat ik niet meer kon zitten
en liggen. Zelfs lopen was pijnlijk’,
zegt hij. Uiteindelijk verwees de
huisarts hem door naar
MC Zuiderzee. Hier bleek het een

Het is een vervelende en zeer
pijnlijke kwaal waar mensen soms
jarenlang mee doorlopen, voordat
ze ermee naar hun huisarts gaan.
Omdat het verwijderen van deze
cystes voorheen een behoorlijk
heftige operatie was, waren zowel
patiënten als huisartsen vaak eerder
geneigd het nog even aan te kijken,
dan meteen een afspraak te maken
voor behandeling.
‘Het verwijderen van deze
cystes was
een behoorlijke ingreep
met aardig
wat pijn,’
vertelt chirurg Ruben
Schouten.

Chirurg Ruben Schouten. Fotostudio Wierd

haarnest cyste te zijn, die redelijk
gemakkelijk te verhelpen is.
‘Ik kreeg een laserbehandeling.
Mijn chirurg legde stap voor stap
uit wat mij te wachten stond en
voordat ik het wist, ontwaakte
ik uit mijn narcose. Ik mocht de-

‘Na de operatie
ontstonden er geregeld wondproblemen en raakte men
voor een langere
periode afhankelijk
van thuiszorg voor
de wondverzorging.
Onze patiënten
waren gerust zes
weken uit het
arbeidsproces. Dit
alles was vanzelfsprekend reden
genoeg om tegen
de behandeling
op te zien.’
De minimaal
invasieve laserbehandeling waarmee de cystes
nu verwijderd worden, is een
enorme verbetering.
Dat wijzen de eerste
resultaten wel uit. ‘

zelfde dag nog naar huis, met de
opdracht de wond twee keer per
dag schoon te spoelen.
Na een weekje voelde ik er al niks
meer van. Ik kan weer gewoon
zitten, fietsen en lekker aan het
werk.’

Toprotsonze

De ingreep duurt slechts tien minuten en er is nauwelijks sprake van
napijn,’ licht de chirurg toe. ‘
Wondjes genezen snel, waardoor
men, afhankelijk van het soort werk
dat men beoefent, al na een paar
dagen weer gewoon aan de slag
kan.’
‘Er kan niet met zekerheid gezegd
worden of de kwaal in de toekomst
terugkomt, maar om de kans hierop
te verkleinen, krijgen de patiënten
na de behandeling een verwijzing
voor het permanent ontharen.’

Gelezen op Facebook

‘Gisteren is mijn vrouw geopereerd
aan haar knie. We moesten er om
kwart over 7 zijn. Wat een vrolijke
verpleegkundige en goede informatie. Ook complimenten voor de arts.’

MC Groep, MC Zuiderzee en
het Dokter J.H. Jansencentrum
zijn te volgen via Facebook.
Like onze pagina en blijf op de
hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten.

AGENDA

medewerkers

Annet Zwanenburg is
coördinator poliklinieken
MC Dronten. ‘Waarin
MC Dronten uniek is? We
hebben alle aandacht
voor onze patiënten, zijn
gastvrij en werken goed
samen met onze collega’s
van St Jansdal.'

Donderdag 11 mei

Voorlichting over bevallen in het ziekenhuis

Donderdag 18 mei

Bijeenkomst Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Zaterdag 20 mei

Gratis huidcheck tijdens Nationale Huidkankerdag

Donderdag 25 mei

Zondagsdienst in verband met Hemelvaartsdag

Maandag 5 juni

Zondagsdienst in verband met Tweede Pinksterdag

Meer informatie vindt u op www.mcgroep.com onder het kopje Agenda.

Succes!
Wij wensen alle deelnemers aan de Zeebodemloop en de
MC Zuiderzee Bedrijvenloop op zaterdag 13 mei a.s. veel succes.

MC Groep

Welkom!

Bezoektijden
Bezoek is welkom van 15.00 -16.00 uur
en van 19.00 - 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende
bezoektijden op www.mcgroep.com

Deze baby’s werden
onder andere in
MC Zuiderzee geboren.
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Het Zwarte Water 77 8253 PD Dronten
T. 0320 271 010
MC Emmeloord
Urkerweg 1
Postbus 5000 8300 GA Emmeloord
T. 0527 637 150

Kay

Klaas

Marijah

Milo

Sam

Tromp

Vera

We moeten Zeker weten! wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntpas (indien nog in uw bezit) en geldig identiteitsbewijs mee.
Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert dit voor uw eigen patiëntveiligheid.

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
Postbus 5000 8200 GA Lelystad
T. 0320 271 888

Volg MC Groep op Facebook, Twitter en Instagram

