Actinische cheilitis

Actinische cheilitis
Wat is actinische cheilitis?
Actinische cheilitis (Grieks aktis=straal; cheilos=lip) is een afwijking die zich uit door één of
meer korstvormige plekjes op de onderlip, die soms lastig en pijnlijk zijn.
Hoe ontstaat actinische cheilitis?
Onder invloed van zonlicht kan een soort ontsteking ontstaan van de lippen, vooral van de
onderlip. Actinische cheilitis komt vooral boven het vijftigste levensjaar voor, veel vaker bij
mannen dan bij vrouwen en vooral bij mensen die veel buitenshuis werken en leven. Dat de
afwijking zelden bij vrouwen voorkomt, wordt verklaard door het beschermende effect van
lippenstift.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Soms verdwijnt de ontsteking binnen enkele weken weer uit zichzelf. Wanneer deze echter
langer dan een paar maanden blijft bestaan, is het verstandig de huisarts of de tandarts te
raadplegen. Meestal wordt de diagnose gesteld op basis van het aspect van de aandoening.
In sommige gevallen wordt dan een klein stukje weefsel (biopt) verwijderd door de mond-,
kaak en aangezichtschirurg (MKA-chirurg) voor onderzoek door de patholoog om uit te
sluiten dat het om een kwaadaardige plek gaat. Als uit dit onderzoek blijkt dat het om
lipkanker gaat, wordt de afwijking meestal chirurgisch verwijderd. Soms wordt deze
bestraald.
Wat is de behandeling?
Omdat de ontsteking meestal niet uit zichzelf verdwijnt, kan behandeling nodig zijn. Er kan
een (corticosteroïd) zalf worden voorgeschreven. Bij gebruik volgens de voorschriften, kan
de ontsteking geheel verdwijnen. Soms kan het nodig zijn om het ontstoken lipslijmvlies
door een specialist chirurgisch te laten verwijderen (“lipshave”) of met laser te behandelen.
Bij een lipshave wordt het ‘slijmvlies’ van het lippenrood, over de gehele lengte van de
onderlip, verwijderd en vervangen door slijmvlies van de binnenzijde van de onderlip. De
kans dat de ontsteking daarna terugkomt is klein.
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Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u,
samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de
MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw
vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.
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Disclaimer MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemer & Meer.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
MKA Kennemer & Meer.

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
voor het gebruik van de tekst.
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