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Door middel van deze folder willen de kinderartsen van het Maasstad 

Ziekenhuis, u informeren over als uw kind een liesbreuk heeft. Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

De operatie
De behandeling gebeurt altijd door middel van een operatie onder 

algehele anesthesie (narcose). Dit gebeurt in dagbehandeling (één dag) 

of gedurende een korte opname. De operatie gebeurt via een snede in 

de lies.

Bij een waterbreuk waarbij de buikvliesuitstulping gedeeltelijk dicht is 

gegaan, maakt de arts de ingang van de uitstulping helemaal dicht. Is de 

buikvliesuitstulping geheel opengebleven, dan verwijdert de arts vaak 

de breukzak ook. Als er sprake is van een liesbreuk, wordt uiteraard eerst 

de inhoud van de breukzak (bijvoorbeeld een darmlis) in de buikholte 

teruggebracht.

Na de ingreep wordt de wond met hechtingen gesloten. Deze kunnen 

na enkele dagen worden verwijderd. Soms gebruikt de arts oplosbare 

hechtingen, die hoeven dus niet verwijderd te worden.

Voor een beeldverslag van een liesbreukoperatie bij een kind kunt u 

terecht op www.heelmeester.nl

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook 

bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie. 

Deze zijn echter niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er 

een bloeduitstorting of wondinfectie. Ook een ontsteking van de ader 

waar het infuus heeft gezeten, komt wel eens voor. Het zijn onschuldige 

complicaties die vanzelf genezen. De kans dat de liesbreuk terugkomt, 

is niet groot. Wel is er een kans dat later blijkt dat er aan de andere kant 

ook een aangeboren liesbreuk bestaat.
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Na de operatie

Activiteiten
Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet 

kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en kunnen na enkele dagen 

bijvoorbeeld weer naar school.

Eten en drinken
De dag na de operatie heeft uw kind waarschijnlijk weinig eetlust. Dit 

zal langzaam weer terugkomen. Probeert u er wel voor te zorgen dat uw 

kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet. Door de narcose kan uw 

kind wat misselijk zijn en zal plat liggen het prettigste vinden. Een paar 

keer overgeven is niet verontrustend, maar mocht uw kind blijven braken, 

neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Pijn
Iedereen reageert anders op een operatie en narcose. U krijgt een 

recept voor pijnstillers mee. Als deze onvoldoende werken of de pijn 

toeneemt, moet u contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis.

Koorts
Geringe verhoging tot 38,5°C is een normale reactie na een operatie. 

Stijgt de temperatuur hierboven, dan is het verstandig even te bellen 

met de huisarts of het ziekenhuis.

Wondverzorging
De eerste drie dagen na de operatie is het belangrijk dat de wond 

goed droog blijft. Daarna mag uw kind weer douchen. In verband met 

infectiegevaar mag uw kind pas weer in bad als de wond helemaal 

genezen is. Mocht de pleister van de wond afgaan, dan kunt u deze 

verder weglaten. De wondcontrole op de polikliniek vindt ongeveer een 

week na de operatie plaats. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Tot één 

week na de operatie mag uw kind niet sporten of wilde spelletjes doen.
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Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, 

een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen 

informatie door te nemen.

Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de operatie vaak beter ervaren 

door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie 

door middel van foto’s en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad 

Ziekenhuis gaat.

Vragen
Hebt u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. 

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het 

beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. 

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan 

contact op met de huisarts of het ziekenhuis.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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