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Wat is een mucokèle?
Een mucokèle is een slijmcyste uitgaande van de

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een mucokèle is eenvoudig te herkennen. Verder

kleine speekselkliertjes. De afwijking wordt vooral

onderzoek is daarom niet nodig.

gezien in de onderlip en soms in de mondbodem en
de wang. Het gaat om een enigszins blauw
doorschemerende en week aanvoelende zwelling
met een afmeting van enkele millimeters tot soms
iets groter dan een centimeter. De mucokèle is
gevuld met speeksel. Wanneer op de zwelling
wordt gebeten, komt een dikke vloeistof vrij. De
mucokèle is dan verdwenen maar komt meestal
weer terug.

Wat is de behandeling?
De behandeling bestaat

uit

chirurgische

verwijdering van de mucokèle en de nabijgelegen
speekselkliertjes. Aanstippen met vloeibare stikstof
of aanprikken heeft aanvankelijk wel resultaat
maar meestal komt de afwijking na enige tijd weer
terug.
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Afbeelding: Mucokèle in de onderlip.

Hoe ontstaat een mucokèle?
De oorzaak is vermoedelijk een beschadiging (door
bijten of een wond) van de uitvoergang van het
desbetreffende

speekselkliertje.

Door

littekenvorming wordt de uitvoergang afgesloten
en kan het speeksel niet meer weg. Het hoopt zich
op onder het slijmvlies.
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