Actinische cheilitis

[11-08-05]

Wat is actinische cheilitis?
Actinische cheilitis (Griekse aktis= straal; cheilos = lip) is een afwijking die zich uit door één of meer
korstvormige plekjes op de onderlip, die soms lastig en pijnlijk zijn.

Hoe ontstaat actinische cheilitis?
Onder invloed van zonlicht kan een soort ontsteking ontstaan van de lippen, vooral van de onderlip.
Actinische cheilitis komt vooral boven het vijftigste levensjaar voor, veel vaker bij mannen dan bij
vrouwen en vooral bij mensen die veel buitenshuis werken en leven. Dat de afwijking zelden bij
vrouwen voorkomt, wordt verklaard door het beschermende effect van lippenstift.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Soms verdwijnt de ontsteking binnen enkele weken weer uit zichzelf. Wanneer deze echter langer dan
een paar maanden blijft bestaan, is het verstandig de huisarts of de tandarts te raadplegen. In sommige
gevallen wordt dan een klein weefselstukje ( = biopt) verwijderd door de kaakchirurg voor onderzoek
door de patholoog om uit te sluiten dat het om een kwaadaardige plek gaat. Als uit dit onderzoek blijkt
dat het om lipkanker gaat wordt de afwijking meestal chirurgisch verwijderd, soms wordt deze
bestraald.
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Wat is de behandeling?
Omdat de ontsteking meestal niet uit zichzelf verdwijnt, kan het nodig zijn om het ontstoken
lipslijmvlies door een specialist chirurgisch te laten verwijderen ("lipshave") of met laser te
behandelen. Bij een lipshave wordt het slijmvlies van het lippenrood over de gehele lengte van de
onderlip verwijderd en vervangen door slijmvlies van de binnenzijde van de onderlip. De kans dat de
ontsteking daarna terugkomt, is klein.

Trefwoorden: actinische cheilitis, lip, lipaandoening, lipafwijkingen
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