Liesbreuk bij kinderen
Uw kind is opgenomen op de afdeling Moeder Kind van Meander Medisch Centrum.
In deze folder informeren wij u over een liesbreuk bij kinderen. Wat is een liesbreuk, wat
zijn de klachten en wat kan eraan gedaan worden? Als u na het lezen van deze folder
nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Wat is een liesbreuk?
Een liesbreuk (hernia inguinalis) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke
plek of opening in de buikwand. De darm kan door deze opening zakken, waardoor
een zwelling in de lies zichtbaar wordt.
De opening in de buikwand ontstaat al in een vroeg stadium van de zwangerschap in
het liesgebied van de foetus (het lieskanaal).
Bij jongetjes zullen hierlangs in een latere fase de zaadbal en de zaadstreng vanuit de
buik indalen naar het scrotum (balzak). Bij meisjes ontstaat hierin een ophangband van
de baarmoeder naar de grote schaamlip.

Klachten
Liesbreuken komen vaker bij jongetjes voor dan bij meisjes. Over het algemeen hebben
kinderen weinig last van deze afwijking. Er is een zichtbare bult in de lies, die wel of niet
weg te drukken is. Soms echter kan het gepaard gaan met pijnklachten. In deze
uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van het beklemd raken van de buikinhoud in
de breuk. Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf, daarom wordt altijd een operatieve
behandeling geadviseerd.

De operatie
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KvK Gooi en Eemland:

De chirurg neemt de uitstulping weg via een snede in de lies van het kind. Daarna wordt
de wond gehecht. Deze operatie wordt uitgevoerd onder algehele verdoving (narcose)
in dagbehandeling. De kans dat de liesbreuk terugkomt is niet groot. De kans dat later
blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat, is heel klein.
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Onze pedagogisch medewerkers helpen u graag bij de voorbereiding van u en uw kind
op deze operatie. Zie de folder ‘Voorlichting op operaties, onderzoek en/of test voor
kinderen’.

Adviezen voor thuis
Lichamelijke verzorging

Op de dag na de operatie mag uw kind douchen of in
bad. De gebruikte pleister geeft voldoende bescherming

Voeding

Uw kind mag weer normaal eten als hij dat wil.

Wondverzorging

De pleister kunt u na 5-7 dagen verwijderen tenzij de
arts anders met u besproken heeft.

Hechtingen

De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven dus niet
verwijderd te worden.
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Pijn

De eerste 24 uur na de operatie mag u uw kind standaard elke 6 uur paracetamol
zetpillen/ tabletten geven, volgens voorschrift in de bijsluiter, om de pijn te
bestrijden. Daarna eventueel alleen in de ochtend en voor het slapen. Pijn bij het
spelen is een natuurlijke rem om het rustiger aan te doen.

Afspraak urineren

Het is belangrijk erop te letten dat het kind na de operatie wel plast. Als hij
eenmaal geplast heeft, is het goed.

Wat mag wel en niet

Uw kind geeft zelf aan wat hij/zij wel en niet kan.

Mogelijke complicatie

Iets nabloeden kan. Maar als het teveel wordt, bijvoorbeeld als de pleister flink
doorweekt raakt, dan moet u even contact opnemen met de afdeling.
Aanhoudende temperatuursverhoging boven de 38.0 graden Celsius is ook een
reden om te bellen. Mocht de wond gaan nabloeden of zijn er andere problemen,
bijvoorbeeld niet (kunnen) plassen, dan kunt u contact opnemen met het
ziekenhuis.

Wanneer moet u waar zijn voor de controleafspraak?
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u van ons een afspraak voor controle op de polikliniek Chirurgie als de arts dat
noodzakelijk vindt.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Vragen
Heeft u voor of na de operatie nog vragen, stelt u deze gerust aan de behandelend arts van uw kind. Het is
verstandig om uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
1. __________________________________________________________________________________?
2. __________________________________________________________________________________?
3. __________________________________________________________________________________?
4. __________________________________________________________________________________?
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Telefoonnummers
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefoniste
aan de lijn. Vraagt u naar de afdeling waar uw kind was opgenomen.
Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.
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