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Zweetklierontsteking 
(hidradenitis) 

 
Inleiding 
Deze folder geeft u informatie over zweetklierontsteking (hidradenitis) 
en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat 
voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

 

 
Weer naar huis 
Leefregels na de operatie 
Fietsen/autorijden 

• Geen beperkingen 
Medicatie 

• Pijnstilling (indien afgesproken door de anesthesist) thuis verder 
gebruiken tot en met de tweede dag na de operatie; 
• Hierna kunt u indien nodig een milde pijnstiller gebruiken zoals 
paracetamol (3-4 daags 500 mg) 
8 
Voeding 

• Geen beperkingen 
Sporten/lichamelijke activiteit 

• Geen beperkingen 
Werken 

• Het ongemak en eventueel pijn bepalen het moment van 

werkhervatting. 

 

Zweetklierontsteking (hidradenitis) 
Over het gehele lichaam bevinden zich zweetklieren die een rol 
spelen bij het transpireren of zweten. Dit zijn de eccriene 
zweetklieren. Daarnaast bestaat nog een tweede soort, de apocriene 
zweetklieren, die zich alleen in de oksels en liezen bevinden. 
Apocriene zweetklieren produceren vaker zweet met afvalstoffen. Dat 
is aangenaam voor bacteriën op de huid die dan de geur 
veroorzaken. De apocriene zweetklieren kunnen ontstoken raken. 
Die ontsteking heet hidradenitis. Het is een onschuldige maar 
vervelende afwijking, 



 

 

die soms operatief moet worden behandeld. Een 
zweetklierontsteking kan plotseling (acuut) ontstaan waarbij zich een 
abces vormt, of kan chronisch (aanhoudend) zijn met afwisselend 
meer en minder klachten. Een abces is een met pus (etter) gevulde 
zwelling. De ontsteking kan beperkt blijven tot een klein gebied of 
zich langzaam uitbreiden over een groter gebied in de oksel of lies. 

 
Symptomen 
Er ontstaat een zwelling, roodheid en pijn, vooral in een oksel of 
liesstreek. Soms ontwikkelt zich daarna een abces, dat kan 
doorbreken, waarbij de pus vrijkomt. Het probleem kan zich 
uitbreiden over meer zweetklieren, waardoor een groter gebied van 
roodheid en zwelling ontstaat. 
 
Diagnose en onderzoek 
De chirurg stelt de diagnose aan de hand van uw klachten en de 
bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is in 
het algemeen niet nodig. Onderscheid kan worden gemaakt in een 
acute (plotselinge) ontsteking met abcesvorming en een chronische 
(aanhoudende) vorm met afwisselend meer en minder klachten. 
 
Behandelingsmogelijkheden 
Afhankelijk van de situatie kunnen uw klachten conservatief (niet 
operatief) worden behandeld met leefregels en eventueel medicijnen 
of met een operatie. 
 
1. Conservatief 
 
Bij een lichte vorm van ontsteking kan deze conservatief worden 
behandeld. Soms wordt hierbij een antibioticakuur voorgeschreven. 
Het is belangrijk dat u de volgende leefregels in acht neemt: 
• Houdt de oksels en de liesgebieden dagelijks goed schoon; 
• Dep deze gebieden goed droog na het wassen; 
• Gebruik een ‘zeepvrije’ zeep of douchegel; 
• Gebruik geen poeders in de oksels of de liezen; 
• Draag geen strak zittende of schurende kleding; 
• Gebruik alleen deodorant die geen transpiratieremmer 
(antitranspirant) bevat. 
 
2. Operatie 
 
Als de ontsteking zich beperkt tot een klein gebied wordt meestal het 



 

 

aangedane huidgebied verwijderd tijdens een kleine poliklinische 
operatie. U wordt hierbij plaatselijke verdoofd. Betreft het een groter 
gebied of zijn er ontstekingen op meer plaatsen, dan kan het nodig 
zijn de operatie op de operatiekamer uit te voeren. De operatie vindt 
dan plaats onder plaatselijke of algehele verdoving. De chirurg 
bespreekt dit met u. De ingreep duurt ongeveer een half uur en vindt 
plaats in dagbehandeling. 
Tijdens de operatie verwijdert de chirurg het huidgebied met de 
ontstoken zweetklieren. Afhankelijk van de grootte van ontsteking 
kan de chirurg besluiten de wond te verkleinen met enige hechtingen 
of geheel open te laten. Meestal wordt de wond niet geheel 
dichtgemaakt om te voorkomen dat bacteriën onder de huid worden 
ingesloten en zo een nieuwe ontsteking kunnen veroorzaken. Een 
nadeel van deze ‘open wondbehandeling’ is dat het litteken 
uiteindelijk wat minder mooi kan zijn. 
Bij een abces is een spoedoperatie nodig. Onder plaatselijke 
verdoving maakt de chirurg een snee in het abces zodat de pus goed 
weg kan stromen en de abcesholte goed kan worden 
schoongespoeld. De wond wordt opengelaten. 
 
Mogelijke complicaties 
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie 
de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of 
wondinfectie. 
Bij deze ingreep is de kans op een infectie groter, omdat er al een 
infectie aanwezig is. Het is mogelijk dat de ontsteking in de 
zweetklieren zich uitbreidt naar de omgeving, ondanks de operatie. 
Daardoor kan een volgende operatie noodzakelijk zijn. 
 
Na de operatie 
Na een operatie van de zweetklieren kunt u over het algemeen 
dezelfde dag naar huis. Van belang is dat u koortsvrij bent, en de 
wond rustig is.  
Milde pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) kunnen de pijn 
verlichten. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is 
raadzaam om deze voor de ingreep alvast in huis te hebben. De pijn 
verdwijnt meestal binnen enkele dagen. 
Indien u onder plaatselijke verdoving wordt behandeld, vindt dit 
poliklinisch plaats en is de informatie over de opname niet van 
toepassing. 
 
De nabehandeling 



 

 

Vanaf de dag na de operatie spoelt u de wond twee- tot driemaal per 
dag uit onder de douche, waarna u de wond met een schone 
handdoek of gaasje kunt droogdeppen. Om wondvocht/bloederig 
vocht op te vangen gebruikt u maandverband in het ondergoed.  
Tot de wond dicht is kunt u beter niet baden of zwemmen. 
Na 1 week komt u op controle op de poli. Eventuele hechtingen 
worden dan verwijderd. Meestal is de wond binnen drie tot vier 
weken helemaal dicht. 
De volgende leefregels blijven voor u ook op de lange termijn van 
belang: 
• Houdt de oksels en de liesgebieden dagelijks goed schoon; 
• Dep deze gebieden goed droog na het wassen; 
• Gebruik een ‘zeepvrije’ zeep of douchegel; 
• Gebruik geen poeders in de oksels of de liezen; 
• Draag geen strak zittende of schurende kleding; 
• Gebruik alleen deodorant die geen transpiratieremmer 
(antitranspirant) bevat. 
 
Algemene informatie tav operatie 
 
Voor de operatie 

 Het is van belang dat u de chirurg op de hoogte stelt van 
eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of medicatie die 
u op het moment gebruikt. Dit wordt besproken tijdens de 
screening met de verpleegkundige/poliassistente en 
doorgegeven aan de anesthesist. 

 Het gebruik van bloedverdunners (bijvoorbeeld 
Acetylsalicylzuur, Acenocoumarol/Sintrom, 
Fenprocoumon/Marcoumar, Eliquis, Pradaxa, Xarelto) dient 
u tijdens het poliklinisch consult te melden aan de chirurg, 
aangezien deze in sommige gevallen tijdelijk gestaakt 
moeten worden. 

Voorbereiding 

 Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie. 

 Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of om 
tanden te poetsen is toegestaan. 

 Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk 
aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team, 
die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk 
maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele 



 

 

bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of 
wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door. 

De operatie 
Nadat u zich op het afgesproken tijdstip heeft gemeld bij de 
secretaresse wordt u naar onze afdeling gebracht en klaargemaakt 
voor de operatie. Daarna wordt u in uw bed naar de recovery 
gereden alwaar de anesthesist nog even aan uw bed komt en 
eventuele bijzonderheden met u bespreekt. Dan volgt de operatie 
waarbij de chirurg het huidgebied met de ontstoken zweetklieren 
verwijdert en de wond open laat. Dit gebeurt onder algehele narcose 
en in dagbehandeling. 
 
Begeleiding 
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. 
Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling 
bij u aanwezig zijn. Indien u volledige narcose krijgt, dient u er voor te 
zorgen dat er iemand bij u is de eerste 24 uur na de operatie. Een 
lijst met belangrijke telefoonnummers krijgt u op de dag van de 
operatie mee naar huis. 
 
Overige informatie 

 Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd 
aan voor de operatie. 

 Het is mogelijk kleding en waardevolle bezittingen op te 
bergen in een kast. 

 Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up 
gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en 
piercings indien mogelijk te verwijderen. 

 Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u 
dus door iemand ophalen. 

Vragen 
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts. Neem 
bij dringende vragen of problemen voor of na de behandeling contact 
op met de kliniek. 
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