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Littekenbreuk 
 

Na elke operatie (in de buik) waarbij een litteken is gemaakt, kan een littekenbreuk ontstaan. 

Dit houdt in dat de stevige laag van de buikwand niet goed aan elkaar gegroeid is. Hierdoor 

ontstaat een zwelling, doordat inhoud vanuit de buik naar de oppervlakte komt. Vaak verdwijnt 

deze zwelling bij liggen of terugduwen en komt weer terug bij staan of persen. Soms geeft een 

littekenbreuk pijnklachten of gevoel van ongemak. Heel zelden kan er inklemming optreden, wat 

met veel pijn gepaard gaat en een spoedoperatie nodig maakt. 

 

De operatieve behandeling van littekenbreuken gebeurt onder narcose. Het kan op de klassieke 

manier (open), waarbij het oude litteken wordt open gemaakt en de buikwand wordt hersteld met 

een mat of met eigen weefsel en stevige hechtingen. 

Het kan ook middels een kijkoperatie gedaan worden, waarbij enkele kleine sneetjes in de buik 

worden gemaakt waardoor een camera en instrumenten worden ingebracht. Met behulp hiervan 

wordt de breukinhoud in de buik teruggeplaatst en wordt de buikwand van binnenuit verstevigd 

met een mat. 

Welke van deze technieken voor u het meest geschikt is, bespreekt de chirurg vooraf met u 

tijdens het spreekuur. Soms is het nodig om eerst nog nader onderzoek te verrichten in de vorm 

van een echo of CT scan, om de afmetingen van de breuk exact vast te stellen. 

 

Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Er kan een nabloeding of wondinfectie 

optreden. Er kan ook vochtophoping ontstaan ter plaatse van de mat (seroom), die het lichaam 

zelf weer opruimt, dit kan echter geruime tijd duren. Verder kan bij het losmaken van eventuele 

verklevingen door de eerdere operatie een letsel optreden van de darmwand. Daardoor kan 

ontlasting in de buik komen. Als dit tijdens de operatie al opvalt dan wordt dit direct hersteld 

maar zal de operatie daarna worden afgebroken ivm de noodzakelijke steriliteit. Soms valt het 

letsel echter niet op tijdens de operatie en komt er pas ontlasting vrij na de operatie of zelfs pas 

wanneer u thuis bent. Zo’n letsel is gelukkig zeer zeldzaam maar als dit gebeurt dan kunt u hier 

snel heel ziek van worden en moet er direct ingegrepen worden. Het is dus belangrijk om na de 

operatie goed in de gaten te houden of de pijn in de buik plots toeneemt of dat u zich ziek voelt 

en/of koorts krijgt. U moet dan direct contact opnemen met het ziekenhuis. 

De kans hierop en de consequenties zal de chirurg voor de operatie met u bespreken.  

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer (079) 346 

2585 van 08.00 - 16.30 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende 

Hulp via telefoonnummer (079) 346 2539.  
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Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

van de polikliniek Chirurgie of via info@llz.nl. 
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