
  

 

 

Patiënteninformatie

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer augustus 2020/Kindergeneeskunde/chirurgie

Liesbreukoperatie bij uw kind
Met de chirurg heeft u afgesproken dat u met uw kind naar het ziekenhuis komt voor een 
liesbreukoperatie. Daarvoor wordt uw kind meestal één dag opgenomen. De arts heeft u 
uitgelegd op welke wijze de ingreep plaatsvindt.
 
Een liesbreuk
Een liesbreuk bij een jongen ontstaat doordat tijdens de zwangerschap, de verbinding tussen 
de buikholte en het scrotum (balzak) zich niet sluit. In zeldzame gevallen kan er bij meisjes 
ook een verbinding blijven bestaan naar de grote schaamlippen. Het buikvlies vormt dan een 
soort uitstulping in het lieskanaal. Normaal sluit deze verbinding zich tijdens de 
zwangerschap (de embryonale periode) In het geval van een liesbreuk heeft dit niet of niet 
volledig plaatsgevonden. 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.
 
Diagnose en onderzoek
De arts stelt de diagnose bij uw kind aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk 
onderzoek. Aanvullend onderzoek is in het algemeen niet nodig. De arts kan terwijl uw kind 
staat de breuk meestal gemakkelijk vaststellen.
Wanneer een breuk is geconstateerd bespreekt de arts met u, hoe bij uw kind de breuk 
behandeld kan worden. In het algemeen wordt een operatie geadviseerd.
 
Voorbereiding 
Kijk samen naar het filmpje voorbereiding operatie: 
https://www.langeland.nl/specialismen/kindergeneeskunde/
De operatie van uw zoon vindt plaats op de dagbehandeling, dit bekent in principe dat hij 
dezelfde dag weer naar huis mag (zie ook folders"kinderdagbehandeling: operatie" 
https://www.langeland.nl/pati%C3%ABnten/behandelingen/kinderdagbehandeling-
operatie-iprova/ en "anesthesie": https://www.langeland.nl/specialismen/preoperatief-
centrum 
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Nuchter beleid
Voor een operatie of bepaalde onderzoeken dient uw kind nuchter te zijn.
Dit om te voorkomen dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en
longen terechtkomt.
Indien uw kind niet nuchter is kan de operatie niet doorgaan en zal deze worden
uitgesteld.
Het is echter ook belangrijk dat uw kind nog voor de opname wat drinkt.
Naast dat lang nuchter blijven leidt tot dorst en discomfort, geeft lang vasten bij kinderen
kans op lagere bloedsuiker waarden en een lagere bloeddruk tijdens de narcose. Eten
en helder drinken tot de toegestane tijden kan dit tegengaan.
Hiervoor kennen wij de 6 - 4 - 1 regel !!! Hieronder uitgelegd:

 Tot 6 uur voor opnametijd mag uw kind eten en drinken.
 Tot 4 uur voor opnametijd mag slechts borstvoeding en/of helder vocht gegeven

worden.
 Tot 1 uur voor opnametijd mag uw zoon alleen nog heldere vloeistoffen: kraanwater,

thee/koffie (evt. met suiker, geen melk!) appelsap (geen biologische appelsap),
sportdrank of aanmaaklimonade. Alle overige dranken zoals: roosvicee, 
melkproducten en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. 

Binnen het laatste uur voor opnametijd is het dus absoluut niet toegestaan te eten en/of te 
drinken, behalve een slokje water voor eventuele medicijnen!

De opname
U en uw kind melden zich bij de balie op afdeling: 
Kindergeneeskunde 1e etage, routenummer 54, telefoonnummer: 079-3462107
Afhankelijk van de omstandigheden kan de operatie worden uitgevoerd in dagbehandeling of 
tijdens een kortdurende opname in het ziekenhuis. Op de dag van opname vertelt de 
verpleegkundige op de afdeling hoe de dag er uit zal zien.
 
De operatie
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).
Een liesbreukoperatie bij een kind duurt meestal een ½ uur. Met het onder narcose gaan en 
het wakker worden na de operatie erbij, duurt het geheel tussen de 45 en 60 minuten.
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. De wond 
kan op verschillende manieren worden gesloten. Meestal wordt de wond onderhuids gehecht 
en/of wordt de wond dichtgeplakt met een soort zwaluwstaart-pleistertjes.
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Voor ontslag moet uw kind nog gezien worden door de specialist, dit mag ook een arts 
assistent, of de Physician Assistant zijn.
 
Leefregels

 Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Geef uw kind de eerste dagen 
paracetamol volgens het recept van de arts.

 Eenmaal thuis mag uw kind alles weer rustig aan eten en drinken.
 Na 2 dagen mag uw kind kort douchen en mag de pleister eraf, eventuele 

zwaluwstaartjes/hechtpleistertjes mogen blijven zitten tot het polikliniekbezoek. In 
principe hoeft er na het douchen geen pleister meer op het wondje, maar het mag 
wel als u dat wilt. Uw kind mag 1 week niet in bad, in bad weekt de wond los, 
waardoor er meer kans is op infectie.                  

 De wondcontrole op de polikliniek vindt ongeveer 1 tot 2 weken na de operatie 
plaats.

 U krijgt hiervoor een afspraak mee van de verpleegkundige op de afdeling.
 Houdt u uw kind een paar dagen thuis.
 Tot aan de poliklinische controle sportieve activiteiten mijden.

Mogelijke complicaties
 Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie een kleine kans 

op complicaties aanwezig, zoals nabloeding en wondinfectie. Een geringe uiting van 
een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe 
verkleuring in het wondgebied. Dat is niet verontrustend.

 Geringe verhoging tot 38,5 °C is een normale reactie na een operatie. Stijgt de 
temperatuur hierboven dan is het verstandig om contact op te nemen met de met de 
polikliniek chirurgie of de SEH(spoedeisende hulp) buiten kantooruren.

 Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat na 
verloop van tijd bij een klein aantal van de geopereerde patiënten (minder dan 1 %) 
er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (een recidief breuk). Meestal zal er 
dan weer een operatie nodig zijn.

 Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen, is een beschadiging van deze 
structuren denkbaar. Deze complicaties treden gelukkig zeer zelden op.

 De consequentie van schade aan een zenuw kan zijn gevoelloosheid of soms juist 
een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied.
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Patiëntenrechten
De rechten van uw kind en van u als ouders zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO). Per leeftijdscategorie houdt dit in:
Kinderen tot 12 jaar:
Tot 12 jaar beslissen ouders over een onderzoek en/of behandeling. Aan jonge kinderen 
moet wel op een begrijpelijke manier worden uitgelegd wat er gaat gebeuren. Voor situaties 
waarin u zelf geen beslissing kunt nemen, is het mogelijk hiervoor een vertegenwoordiger 
aan te wijzen.
Kinderen van 12 tot 16 jaar:
Zijn kinderen tussen 12 en 16 jaar, dan moeten zowel de ouder als het kind toestemming 
geven voor een onderzoek en/of behandeling. Daarbij heeft het kind in principe het laatste 
woord.
Jongeren vanaf 16 jaar:
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen over een onderzoek en/of behandeling. 
Toestemming van de ouders is niet meer vereist.
Voor een uitgebreid overzicht van uw rechten en plichten verwijzen we u naar de 
https://www.kindenziekenhuis.nl/patintenrecht/rechten-van-de-patint-wgbo-/ 

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
de polikliniek chirugie. Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur 
via: 079-346 2585. Buiten de kantooruren kunt u, in acute gevallen, contact opnemen met de 
SEH van het ziekenhuis: 079-346 2539 


