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Wat is een fibroom?
Een fibroom van het mondslijmvlies is een

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Meestal is het stellen van de diagnose door de

goedaardig gezwel en bestaat uit bindweefsel. De

tandarts of de arts niet moeilijk en kan in veel

afwijking komt vooral voor op het wangslijmvlies, de

gevallen met het blote oog worden uitgevoerd. Er is

tongpunt en de lippen. Een fibroom is meestal niet

daarom meestal geen nader onderzoek vereist.

pijnlijk en ziet er uit als een gesteeld zwellinkje van
het slijmvlies. De kleur lijkt meestal op die van het
omgevende, normale slijmvlies. De grootte kan
variëren

van

enkele

millimeters

tot

enkele

Wat is de behandeling?
Hoewel een fibroom een onschuldige afwijking is, is
het raadzaam het advies van een tandarts of een arts
in te winnen ten aanzien van het al of niet laten

centimeters.

weghalen. Op zichzelf is verwijdering eenvoudig
onder plaatselijke verdoving uit te voeren.
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Afbeelding: Fibroom van het wangslijmvlies

Hoe ontstaat een fibroom?
Een fibroom is bijna altijd het gevolg van het
herhaaldelijk bijten op het wangslijmvlies, de tong of
de lippen. Soms is een fibroom jarenlang aanwezig
voordat het wordt opgemerkt. De afwijking kan
pijnlijk zijn wanneer er regelmatig op wordt gebeten.
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