
Liesbreukbehandeling
regulier

Heeft u een liesbreuk? Bij het liesbreukcentrum van het St. Anna Ziekenhuis kunt u
terecht voor een snelle en deskundige behandeling van uw klachten. Bij ons kunt u
kiezen voor een ééndaags behandeltraject bij een liesbreuk of voor een reguliere
liesbreukbehandeling. Bij een reguliere liesbreukbehandeling heeft u een afspraak bij de
chirurg in het liesbreukcentrum. De chirurg onderzoekt de liesbreuk en stelt samen
met u vast welke behandeling u nodig heeft. Meestal is dat een operatie. Na het
consult met de chirurg plant u een datum in voor een liesbreukoperatie. Meer
informatie vindt u op de pagina ‘voorbereiden op een opname bij een chirurgische
ingreep’.

Als u kiest voor het reguliere behandelingstraject bij een liesbreuk, kunt u er voor
kiezen om uw afspraak met de chirurg en de preoperatieve screening te combineren.
U kunt dan ook meteen uw operatiedatum afspreken. Zo hoeft u niet nog een keer
terug. Dit noemen wij een combinatieafspraak. Een combinatieafspraak voor een
liesbreukbehandeling vindt meestal plaats op maandagochtend en is geschikt
voorgezonde mensen tussen de 18 en 65 jaar, die geen medicijnen gebruiken en de
afgelopen twee maanden niet in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn
geweest. Valt u buiten deze categorie? Dan maken wij meerdere afspraken met u.

 

Wat houdt een liesbreukoperatie in?
Bij een liesbreukoperatie plaatsen wij een kunststof matje op de zwakke plek in de
buikwand. Dit matje is veilig en wordt goed geaccepteerd door het lichaam. Een
liesbreuk kan volgens 2 manieren uitgevoerd worden: een kijkoperatie of een open
operatie. Meestal kiezen wij voor een kijkoperatie, omdat u daarvan sneller geneest.
Maar soms is een kijkoperatie niet mogelijk. Dan is een open operatie noodzakelijk.

 

https://www.st-anna.nl/ziektebeelden/liesbreuk/
https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/liesbreuk-centrum-zuid/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/liesbreukbehandeling-in-1-dag/
https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiden/voorbereiding-opname-chirurgische-ingreep/


Reguliere liesbreukbehandeling in het St. Anna
Ziekenhuis
Bij het liesbreukcentrum van het St. Anna Ziekenhuis zijn wij gespecialiseerd in het
onderzoeken en behandelen van liesbreuken. Onze zorg is zó ingericht, dat alle artsen
minimaal 100 liesbreuken per jaar behandelen. U wordt dus altijd behandeld door een
ervaren arts. De liesbreukbehandeling valt onder het Waardegedreven Zorg
Programma van het St. Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat wij de uitkomsten meten
van de behandeling die voor u van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die u nodig
heeft om volledig te herstellen. Ook vragen wij u om op drie momenten online een
aantal vragen te beantwoorden. Zo kunnen we uw gezondheidstoestand in de gaten
houden én kunnen wij onze zorg verbeteren.

 

Informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep
De chirurgen van het St. Anna Ziekenhuis hechten bijzonder veel waarde aan een direct
arts-patiënt contact. Toch is dit tijdens een opname en behandeling niet altijd
mogelijk. Het is afhankelijk van de ingreep en hoe lang u opgenomen wordt. Lees de
informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep.

 

St. Anna Ziekenhuis App
In onze app Anna Zorg(t) is informatie over uw behandeling te vinden. Via de app
krijgt u stap voor stap belangrijke informatie over onder andere het onderzoek, de
operatie, revalidatie en nazorg. Download de app Anna Zorg(t) via de App
store of Play Store voor praktische informatie en handige video’s.

https://www.st-anna.nl/over-st-anna-ziekenhuis/kwaliteit-veiligheid/waardegedreven-zorg/
https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiden/voorbereiding-opname-chirurgische-ingreep/
https://itunes.apple.com/nl/app/st-anna-ziekenhuis/id1000558580?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.interactivestudios.bpstanna&hl=nl


Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Chirurgie
040 - 286 4872
Route 53
Wachttijden overzicht









Het proces

Afspraak maken
Met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts kunt u een afspraak
maken voor een consult bij de chirurg. Hiervoor belt u naar 040 – 286
4872.

Niet vergeten

Verwijzing huisarts/bedrijfsarts

Consult
U heeft een consult bij de chirurg. De chirurg doet onderzoek naar de
liesbreuk. Om een liesbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen
ingewikkelde onderzoeken nodig. In geval van twijfel kan de chirurg een
echo laten maken. Wanneer een liesbreuk is geconstateerd, bespreekt de
chirurg met u welke behandeling u nodig heeft. Meestal adviseert hij een
operatie.

https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/chirurgie/
tel:040 - 286 4872
https://www.plattegronden-anna.nl/#map/d84_d96
https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/wachttijden/wachttijden-overzicht/


Inplannen afspraken
Na uw afspraak bij de chirurg kunt u bij de polimedewerker een afspraak
inplannen bij de anesthesiemedewerker. Ook plant u hier een telefonisch
consult met de chirurg na uw operatie. Als u een combinatieafspraak
heeft, hoeft u geen afspraak in te plannen bij de anesthesiemedewerker. U
kunt meteen doorlopen naar route 37 voor een preoperatieve screening.

Niet vergeten

Neem uw agenda mee naar het
ziekenhuis.


Gesprek met de anesthesiemedewerker
Een anesthesiemedewerker bespreekt met u welke medicatie u krijgt
tijdens de operatie. Ook voert de medewerker een screening uit. Na de
afspraak plant u een afspraak in voor uw operatie.

Andere services

Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie

Niet vergeten

Neem een lijst met de
medicijnen die u gebruikt mee naar
de preoperatieve screening.



https://www.st-anna.nl/behandelingen/anesthesie-en-pijnstilling-rondom-een-operatie/


De dag van de operatie
U meldt zich op de dag van de operatie, op de afgesproken tijd, bij de
receptie van de afdeling dagbehandeling. Het is belangrijk dat u dan nuchter
bent. Op de dagbehandeling wordt u voorbereid op uw operatie. Het kan
zijn dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent. Wij raden u daarom
aan iets mee te nemen om de tijd te vullen.

Niet vergeten

Niet, eten drinken en roken tot
6 uur voor de operatie.

Geen water drinken tot 2 uur
voor de operatie.

Neem iets mee om de tijd te
overbruggen.







Operatie
Tjidens de operatie plaatsen wij een kunststof matje op de zwakke plek in
de buikwand. Een liesbreukoperatie kan volgens twee technieken
uitgevoerd worden: 1) Een kijkoperatie (laparoscopie): de chirurg maakt
een klein sneetje bij uw navel. Via dit sneetje brengt de chirurg een kleine
videocamera uw buikholte in. Vervolgens maakt hij enkele kleine sneetjes
om de liesbreuk te herstellen. 2) Een open operatie: de chirurg maakt een
grote snee in uw lies of uw buikwand. De chirurg kan de liesbreuk door de
snee zien en herstellen. Welke operatie de chirurg uitvoert, heeft hij met u
besproken.



Na de operatie
Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Als u ondanks de
pijnstilling toch pijn heeft, kunt u dit bij de verpleging aangeven. Als u zich
goed voelt, mag u op de dag van de operatie weer naar huis.

Niet vergeten

Als u moet hoesten of persen
kunt u het beste wat tegendruk
geven tegen de wond.



Als u weer thuis bent
Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en
individuele factoren ondervindt u na ontslag nog enige tijd hinder van het
operatiegebied. Het gebied kan dof of pijnlijk aanvoelen. Ook kunt u last
hebben van uw schouder. Bespreek met uw arts wanneer u uw dagelijkse
activiteiten weer op kunt pakken.

Niet vergeten

Douchen mag, in bad gaan niet.

Vermijd zware lichamelijke
inspanning.

Gebruik instapschoenen of een
schoenlepel.







Controleafspraak

Vier weken na de operatie heeft u een belafspraak met uw chirurg.


