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U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling radiologie voor het scleroseren 

van een of meerdere cysten. Een cyste is een holte gevuld met vocht. 

Scleroseren is het verharden van het weefsel van de cyste met behulp van alcohol, 

aethoxysklerol, of tetracycline. Dit zorgt ervoor dat de cyste geen vocht meer aan kan maken. 

De cystebladen komen tegen elkaar te liggen waardoor de cyste (grotendeels) verdwijnt. 

Afhankelijk van de grootte van de cyste, moet de behandeling soms worden herhaald.

Uw voorbereidingen op de behandeling
Medicijnen
Geef van tevoren aan uw behandelend arts door of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Het 
kan zijn dat u in overleg tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Als u bloedverdunnende 
medicijnen gebruikt, heeft u meer kans op een bloeduitstorting of bloeding.

Blauwe plekken
Heeft u snel blauwe plekken, bloedt u lang na of komen er bloedziekten in uw familie voor? Geef dit 
dan van tevoren door aan uw behandelend arts.

Zwangerschap
Als u zwanger bent, maken we liever geen röntgenopnames. Neem daarom meteen contact op met 
uw behandelend arts of afdeling radiologie als u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger bent.

Contrastmiddel
Heeft u in het verleden een allergische reactie gehad op jodiumhoudend contrastmiddel, zoals 
jeuk, (rode) bultjes en/of benauwdheid? Neem dan contact op met uw behandeld arts of afdeling 
radiologie. Het kan zijn dat u voor de behandeling medicatie krijgt om de kans op een allergische 
reactie te verkleinen.

Eten en drinken
• bij een cyste in de schildklier mag u afhankelijk van het tijdstip een licht ontbijt of lichte lunch 

nuttigen (2 beschuitjes met jam en een kop thee)
• bij een cyste in de lever moet u 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn. Dit houdt in dat u 2 

uur voor de behandeling niets meer mag eten en drinken en roken

Kleding
Als u komt voor een cyste bij de schildklier is het aan te raden om een hemd/shirt met een wijde 
hals aan te trekken.

Scleroseren van een cyste
Afdeling radiologie locatie Alkmaar
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De behandeling
Tijdens het onderzoek ligt u op een röntgentafel. De radioloog kijkt met behulp van echografie waar 
de cyste zich bevindt. Vervolgens wordt de huid schoon gemaakt en krijgt u een steriele doek over 
u heen. De radioloog verdooft plaatselijk met een injectie de punctieplaats. Vervolgens wordt de 
cyste aangeprikt en het vocht eruit gehaald. Daarna controleert de radioloog de cyste met behulp 
van röntgendoorlichting met contrast, alvorens hij/zij uw cyste scleroseert. Als de alcohol in de 
cyste is gespoten, moet dit even inwerken. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de grootte van uw 
cyste. De behandeling is geen garantie voor het wegblijven van de cyste.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte en ligging van de cyste.
• schildkliercyste: de behandeling duurt ongeveer 30-60 minuten
• levercyste: de behandeling duurt ongeveer 60-90 minuten

Na de behandeling
• bij het scleroseren van een schildkliercyste, wordt u voor controle nog 1 uur opgenomen op de 

dagbehandeling interne geneeskunde (huisnummer 130)
• bij het scleroseren van een levercyste wordt u voor controle nog 3 uur opgenomen op de 

dagbehandeling interne geneeskunde (huisnummer 130)

Onder begeleiding naar huis
Na de behandeling is uw reactievermogen verminderd. U mag daarom op de dag zelf na de 
behandeling niet aan het verkeer deelnemen of gevaarlijke machines bedienen. Zorg er daarom 
voor dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen.

Na de behandeling: met welke klachten neemt u contact met ons op?
Na de behandeling kunt u last hebben van milde pijn, dit is normaal. Neem contact met ons op als u 
thuis 1 of meerdere van de onderstaande klachten heeft:
• onverklaarbare pijnklachten
• de aanprikplaats rood en/of gezwollen
• last van benauwdheid of een piepende ademhaling

Op werkdagen van 8:00 tot 16:30 uur kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie locatie 
Alkmaar, telefoon 072-548 3400

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Geef in het gesprek direct aan 
dat u een cyste heeft laten scleroseren en wanneer dat is gebeurd.

Uitslag
De arts die de behandeling heeft aangevraagd, krijgt zo spoedig mogelijk het verslag van het 
onderzoek van de radioloog.

Uw vragen
Meer informatie over straling vindt u op www.nwz.nl/patientenfolders in de folder met de titel 

http://www.nwz.nl/patientenfolders
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‘Röntgenstraling of radioactiviteit’. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
afdeling radiologie. De medewerkers van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 
16:30 uur, telefoonnummer 072 - 548 3400. Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@
nwz.nl
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