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Inleiding 
Deze folder geeft u informatie over een haarnestcyste en de 
behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u 
persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 
 
Haarnestcyste 
Een haarnestcyste, ofwel sinus pilonidalis, is meestal gelegen in de 
bilspleet. Het is een holte onder de huid, met één of meer kleine 
fistelopeningen (open verbindingen) naar buiten. Deze verbinding is 
te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de 
haarnestcyste bevinden zich meestal haren, die door de huid heen 
geprikt zijn, waarna de open verbinding is ontstaan. Er kan 
gemakkelijk een ontsteking in de cyste ontstaan. Ook kan de cyste 
pijn veroorzaken of vocht afscheiden. Waarom de haarnestcyste bij 
de ene persoon wel en bij de ander niet ontstaat, is niet geheel 
duidelijk. De aandoening komt vaker voor bij jonge, sterk behaarde 
mannen. Boven het veertigste levensjaar komt de aandoening 
eigenlijk niet meer voor. 
 
Behandelingsmogelijkheden 
Wanneer de haarnestcyste rustig is en er (nagenoeg) geen klachten 
zijn, kan veelal met regelmatig ontharen en goede hygiëne het 
gebied rustig gehouden worden. Het doel van de extra hygiëne is om 
losse haren weg te spoelen, zodat ze niet in de cyste kunnen komen 
via de kleine gaatjes. Bij aanhoudende klachten en bij een ernstige 
ontsteking kan worden besloten tot een operatie. 
Bij de operatie worden de haarnestcysten en eventuele onderhuidse 
gangen verwijderd. De operatie duurt ongeveer een half uur. 
Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de mate van 
ontsteking zal de operatiewond worden opengelaten of (deels) 
worden gesloten. 
 
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. Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan deze wat 
bloederig nalekken. Bij een flinke nabloeding moet u contact 
opnemen met de kliniek. Als de wond wordt opengelaten, komen 
wondinfecties niet of nauwelijks voor. Wel kan de wondgenezing dan 
traag verlopen omdat het ‘defect’ dicht moet groeien. 
 
  



 

 

 
Na de operatie 
Vanwege de plaats van de wond kunt u de eerste dagen na de 
operatie pijn hebben, vooral bij zitten en op de rug liggen. 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. 
Om het zitten te vergemakkelijken, kunt u een opgeblazen 
(kinder)zwemband gebruiken. 
 
De nabehandeling 
Bij een open wond mag u vanaf de dag na de operatie de wond twee 
maal per dag onder de douche uitspoelen, waarna u de wond met 
een schone handdoek of gaasje kunt droogdeppen. Vervolgens dekt 
u de wond met een verband af. U kunt hiervoor maandverband 
gebruiken. De verpleegkundige zal u instrueren hoe u dit het beste 
zelf kunt doen. 
Zo nodig krijgt u bij ontslag van de verpleegafdeling een recept voor 
de aanschaf van verbandmiddelen. 
Een gesloten wond kunt u het beste de eerste dagen droog houden. 
Daarna mag u douchen, echter niet baden of zwemmen. 
Na 1 week komt u op controle op de poli. 
 
Het is belangrijk om in het vervolg het gebied te ontharen en te 
zorgen voor extra hygiëne. Hiermee kunt u herhaling van de 
aandoening voorkomen. 
 
  



 

 

 
Algemene informatie t.a.v. 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 de haarnestcyste verwijderd en de wond open laat 
dan wel (deels) sluit. Dit gebeurt onder algehele narcose en meestal 
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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