
Waarom kiezen voor Liesbreukoperatie?

Chirurgen met veel ervaring in liesbreuk ope raties

Binnen 2 dagen terecht

Sneltraject of combina tie af spraken mogelijk

Liesbreuk operatie

Heeft u erg last van de pijn in uw lies of wordt de bobbel in
uw lies groter? Dan kan uw huisarts u verwijzen naar het liesbreukcentrum van het
Anna Ziekenhuis. U kunt hier snel terecht voor onderzoek en een deskundige
behandeling. Bij een liesbreuk is dat eigenlijk altijd een operatie.

In het Anna Ziekenhuis kunt u kiezen voor een liesbreukbehandeling in 1 dag of een
reguliere liesbreukbehandeling. Ook bij een reguliere behandeling is het mogelijk om
de afspraak met de chirurg en de preoperatieve screening te combineren. Dit scheelt
voor u heen en weer reizen. De chirurg onderzoekt de liesbreuk. Samen met u bepaalt
de chirurg of een operatie voor u mogelijk is.

Liesbreukoperatie met matje 

https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/liesbreuk-centrum-zuid/
https://www.st-anna.nl/ziektebeelden/liesbreuk/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/liesbreukbehandeling-in-1-dag/


Bij volwassenen plaatsen wij bij een liesbreuk tijdens de operatie een matje van
kunststof. Dit komt op de zwakke plek in de buikwand. Het matje versterkt de zwakke
plek waar de liesbreuk is ontstaan. Dit matje is veilig en wordt goed geaccepteerd door
uw lichaam. Heeft u liever geen matje? Een operatie zonder matje is mogelijk, maar
heeft meer nadelen. De chirurg bespreekt met u welke dat zijn.

Kijkoperatie bij liesbreuk 
Voor een liesbreukoperatie zijn 2 mogelijkheden: een kijkoperatie of een open
operatie. Meestal kiezen wij bij een liesbreuk voor een kijkoperatie. Het grote voordeel
is dat u sneller geneest, minder pijn heeft en de kans op chronische pijnklachten laag
is. Na een kijkoperatie kunt u ook sneller uw normale activiteiten weer oppakken. Soms
is een kijkoperatie niet mogelijk. Uw arts bespreekt dit met u. Dan opereren wij de
liesbreuk met een open operatie. Het voordeel hierbij is dat dit onder plaatselijke
verdoving kan.



Liesbreukoperatie in het Anna Ziekenhuis
U wilt natuurlijk voor een liesbreukoperatie naar het beste ziekenhuis. Het Anna
Ziekenhuis heeft een speciaal liesbreukcentrum. Gespecialiseerd in het snel én goed
onderzoeken en behandelen van liesbreuken. Onze artsen behandelen samen zo’n 400
liesbreuken per jaar. Veel ervaring dus. Dit heeft een positief effect op de resultaten.
Onze chirurgen kennen ook de nieuwste operatietechnieken. U wordt dus altijd
behandeld door een ervaren arts.

In onze Patiënt Journey app kunt u uitgebreide informatie vinden over uw behandeling.
U krijgt stap voor stap belangrijke informatie over onder andere het onderzoek, de
operatie, revalidatie en nazorg bij een liesbreuk

Meten van resultaten bij liesbreuk, operatie en
hersteltijd 
De liesbreukbehandeling valt onder het Waardegedreven Zorg Programma van het
Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat wij resultaten meten van de behandelingen die voor
u belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat bij u na de liesbreukoperatie de hersteltijd

https://www.st-anna.nl/tips/patient-journey-app/
https://www.st-anna.nl/over-anna-ziekenhuis/kwaliteit-veiligheid/waardegedreven-zorg/


was. Zo kunnen we uw gezondheid goed in de gaten houden en kunnen wij onze zorg
verbeteren. Daarom vragen wij u op 3 momenten online een aantal vragen te
beantwoorden.

Samen beslissen
U beslist samen met uw specialist over uw behandeling. Om u hierbij te helpen zijn er
keuzehulpen. Via een website krijgt u inzicht in uw diagnose plus de voor- en nadelen
van mogelijke behandelingen. U kunt vooraf al uw voorkeur voor een behandeling
bepalen en deze tijdens uw afspraak met uw specialist bespreken. Samen maakt u de
definitieve keuze. Vraag uw specialist om meer informatie en een inlogcode.



Fred is geopereerd aan zijn liesbreuk: “Ik heb vrijwel
geen pijn gehad en voelde me prima.”
“Ik realiseer me dat het niet voor iedereen zo is, maar ik heb de liesbreukoperatie
als een ‘eitje’ ervaren.”

Lees verder 

https://www.st-anna.nl/over-anna-ziekenhuis/ervaringsverhalen-anna/fred-is-geopereerd-aan-zijn-liesbreuk-ik-heb-vrijwel-geen-pijn-gehad-en-voelde-me-prima/


Veelgestelde vragen

Kan een liesbreuk terugkomen en kan er vaker geopereerd
worden?
Ja, een liesbreuk kan terugkomen, want het blijft een zwakke plek. Meestal kunt u vaker
aan 1 kant geopereerd worden. Dit hangt ook af van de operatietechniek die bij
eerdere operaties is gebruikt. Hoe vaker u wordt geopereerd, hoe lastiger de operatie
wordt.

Wat zijn complicaties na een liesbreukoperatie?
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij
liesbreukoperaties de normale risico’s op complicaties, zoals trombose,
longontsteking, nabloeding of een wondinfectie.

Wanneer is geen kijkoperatie bij een liesbreuk mogelijk?
Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld als het voor u niet verstandig is om
onder narcose te gaan. Ook kan een kijkoperatie lastig mogelijk zijn door eerdere
operaties. Dan is er te veel littekenweefsel op de operatieplek. Bijvoorbeeld na een
prostaatoperatie of blindedarmoperatie.

Moet ik altijd geopereerd worden aan een liesbreuk?
Alleen als u klachten heeft zoals erge liespijn. Want dan is een operatie eigenlijk de
enige mogelijke behandeling. Ook is het verstandig om niet te lang rond te blijven
lopen als u veel pijn heeft of de bobbel in uw lies veel last geeft. Geef het dan aan bij
uw arts.

Meer informatie
Meer weten over een liesbreukoperatie in het Anna Ziekenhuis? Bekijk dan voor
uitgebreide informatie in de folder liesbreukoperatie of download de Patiënt Journey
app.

Download de app 

https://www.st-anna.nl/media/6142/014-liesbreukoperatie-bij-volwassen.pdf
https://www.st-anna.nl/tips/patient-journey-app/


Het proces
De voorbereiding op uw liesbreukoperatie
Na verwijzing door uw huisarts, heeft u eerst een aantal afspraken in ons
ziekenhuis. Zo bespreekt u eerst uw klachten met de chirurg. De chirurg zal
ook nog een aantal onderzoeken doen bij u. Samen beslist u welke
behandeling u nodig heeft. Ook heeft u voor uw operatie een afspraak met
een anesthesiemedewerker. Zo gaan we goed voorbereid met u de operatie
in.

De dag van uw operatie
U meldt zich op de dag van de operatie op de afgesproken tijd bij de
receptie van de dagbehandeling. Het is belangrijk dat u nuchter bent. Dit
betekent dat u tot 6 uur voor de operatie niet mag eten, drinken en roken.
Op de dagbehandeling bereiden wij u voor op de operatie. Vlak voor de
operatie brengen wij u naar de holding. Hier wordt u verder klaargemaakt
voor de operatie en krijgt u van de anesthesist de verdoving.

De liesbreukoperatie
Het doel van de operatie van de liesbreuk is om de zwelling (uitstulping),
en daarmee uw klachten weg te halen. Dit kan met een kijkoperatie of open
operatie in de lies. Met de chirurg heeft u besproken met welke techniek u
wordt geopereerd.

 

Kijkoperatie liesbreuk
Krijgt u een kijkoperatie? Dan gaat u onder narcose. Als u helemaal bent
verdoofd maakt de chirurg een klein sneetje bij uw navel. Via dit sneetje
brengt de chirurg een kleine videocamera in uw buikholte. Daarna maakt hij
nog een paar kleine sneetjes om de liesbreuk te herstellen.



Goed om te weten

Liesbreuk

Liesbreukbehandeling-in-1-dag

Liesbreuk (hernia inguinalis) bij kinderen

Liesbreukbehandeling bij kinderen

Open operatie liesbreuk
Krijgt u een open operatie? Dan kunt u plaatselijk worden verdoofd. De
chirurg maakt een grotere snee in uw lies of uw buikwand. De chirurg kan
de liesbreuk door de snee zien en herstellen.

Na de liesbreukoperatie
Na de liesbreukoperatie gaat u naar de uitslaapkamer. Zodra uw bloeddruk
en hartslag stabiel zijn, brengen wij u terug naar de verpleegafdeling. Hier
krijgt u advies over hoe om te gaan met de pijn. Als u zich goed voelt, mag
u op de dag van de operatie weer naar huis.

Herstel na een liesbreukoperatie
Uw herstel hangt af van de operatiemethode en de grootte van de ingreep.
U kunt hier nog een tijdje last van hebben. Het operatiegebied kan dof of
pijnlijk aanvoelen. Na een kijkoperatie bent u vaak na 1 week weer hersteld.
Na een open operatie is de hersteltijd meestal na 2 tot 3 weken. Belangrijk
is om goed naar uw lichaam te luisteren. Til de eerste weken na de operatie
bijvoorbeeld geen zware dingen. Na 4 weken heeft u een belafspraak met
uw chirurg.

https://www.st-anna.nl/ziektebeelden/liesbreuk/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/liesbreukbehandeling-in-1-dag/
https://www.st-anna.nl/ziektebeelden/liesbreuk-hernia-inguinalis-bij-kinderen/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/liesbreukbehandeling-bij-kinderen/


Voorbereiding opname chirurgische ingreep

Liesbreukoperatie bij volwassenen

kiesbeter.nl/liesbreuk

Afspraak maken of contact opnemen
Contactformulier

040 - 286 4872

Route 53

✉





https://www.st-anna.nl/behandelingen/liesbreukbehandeling-bij-kinderen/
https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiden/voorbereiding-opname-chirurgische-ingreep/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/chi014-liesbreukoperatie-bij-volwassenen/
https://www.kiesbeter.nl/onderwerpen/liesbreuk
tel:040 - 286 4872
https://www.plattegronden-anna.nl/#map/d84_d96

