Liesbreukoperatie
bij kinderen

Binnenkort wordt uw kind een dag opgenomen in het
TweeSteden ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. In deze
folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal
richtlijnen en adviezen die bijdragen aan een snel herstel van
uw kind. In de informatiefolder “Kinderdagbehandeling” leest u
alles over de voorbereidingen en gang van zaken rondom de
operatie van uw kind.
Wat is een liesbreuk?
Een liesbreuk bij een kind ontstaat doordat tijdens het leven in de
baarmoeder de verbinding tussen de buikholte en het scrotum (balzak)
zich niet sluit. Zeldzaam kan er bij meisjes ook een verbinding blijven
bestaan naar de grote schaamlippen. Het buikvlies vormt dan een soort
uitstulping in het lieskanaal. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter
plaatse. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies, de breukzak,
een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de
buik (zoals bij staan, huilen, persen of hoesten) kan er meer buikinhoud
in de uitstulping (= de breukzak) komen. De breukzak wordt dan groter.
Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Een
liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat kan dan
meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk
bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud die meestal plotseling is
toegenomen, vastgeklemd in de breuk. Dat gaat gepaard met veel pijn.
Een spoedoperatie is dan nodig.
De operatie
Afhankelijk van de omstandigheden wordt de operatie uitgevoerd in
dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname in het ziekenhuis.
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Een
liesbreukoperatie bij een kind duurt meestal een ½ uur. Via een kleine
snee in de lies wordt de uitstulping van het buikvlies (= breukzak)
opgezocht. De breukzak wordt dan verwijderd en het gaatje in het
buikvlies wordt dichtgehecht. Meestal wordt de wond in de huid gehecht
en of wordt de wond dichtgeplakt met een soort zwaluwstaartpleistertjes.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook na een liesbreukoperatie is
er een kleine kans op de complicaties die na elke operatie voor kunnen
komen, zoals een nabloeding en een wondinfectie.
 In het operatiegebied lopen enkele zenuwen, bloedvaten en bij
jongens ook nog de zaadstreng. Uiteraard doet de chirurg zijn uiterste
best deze structuren niet te beschadigen tijdens de operatie.
 Bij een klein percentage van de geopereerde patiënten ontstaat op
oudere leeftijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk (in medische
termen: een recidief). Meestal is dan weer een operatie nodig.
Na de operatie
 De wond kan de eerste dagen na de operatie enigszins opzwellen. Dit
is heel normaal.
 Na de operatie zit er een pleister op de wond. Deze kunt u het beste
2 dagen laten zitten. Daarna mag de pleister verwijderd worden; er
hoeft dan waarschijnlijk geen nieuwe pleister op, maar dit mag
natuurlijk wel.
 Tot de eerste controle mag uw kind alleen douchen. Na het douchen
moet u de wond voorzichtig droogdeppen. Uw kind mag niet in bad of
zwemmen in verband met het week worden van de wond.
 Als uw kind pijn heeft, mag uw kind paracetamol hebben. Er moet
steeds minimaal 4 uur tussen elke keer dat uw kind paracetamol krijgt
zitten.
 Houdt uw kind een paar dagen thuis.
 Tot de controle afspraak op de polikliniek mag uw kind niet sporten.
Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

 Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek
chirurgie.
 Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact
opnemen met de polikliniek anesthesiologie.
 Als uw kind voor het afgesproken onderzoek of ingreep is verhinderd,
verzoeken wij u het opnamebureau daarvan zo snel mogelijk op de
hoogte te brengen. In de plaats van uw kind kan dan iemand anders
worden geholpen.
 Wanneer uw kind koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden.
Als u twijfelt of uw kind geholpen kunt worden, neem dan contact op
met de kinderdagbehandeling, kinderafdeling of de polikliniek
chirurgie.

Na de operatie

Wanneer zich thuis na de operatie bij uw kind (acute) problemen
voordoen, kunt u contact opnemen:
 met uw huisarts of de huisartsenpost;
 met de kinderafdeling;
 met de polikliniek chirurgie;
 buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.
Belangrijke telefoonnummers
Polikliniek chirurgie Waalwijk (Route poli Noord)
Polikliniek chirurgie Tilburg (Route 72)

0416-682708
013-4655580

Polikliniek anesthesiologie Waalwijk (Route poli Noord)
Polikliniek anesthesiologie Tilburg (Route 88)

0416-682732
013-4655171

Kinderdagbehandeling Tilburg (Route 89, 1e verdieping) 013-4655387
Kinderafdeling Tilburg (2A, 2e verdieping)

013-4655387

Opnamebureau Waalwijk (Centrale hal)
Opnamebureau Tilburg (Route 19)

0416-682350
013-4655880

Spoedeisende Hulp (alléén Tilburg)

013-4655216

