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Liesbreuk/hydrocele of waterzakbreuk
(Kinderdagbehandeling)
Voor de Ingreep
Voor de operatie mag niet meer gegeten en gedronken worden, de afdeling opname zal
aangeven vanaf welk tijdstip dit niet meer mag. Het is raadzaam om gemakkelijk zittend
ondergoed mee te nemen, wat niet zal drukken op de operatie wond. Op de dag van de
operatie dient u zich te melden bij de afdeling dagbehandeling op G0B op het tijdstip dat de
afdeling opname met u heeft afgesproken. Een van de ouders mag mee naar de
operatiekamer om het kind terzijde te staan tot het in slaap is gemaakt.

De operatie
Door middel van een incisie (snede) in de lies wordt de breuk opgezocht. Vervolgens wordt
de breukzak verwijderd. Bij deze operatie worden inwendige hechtingen gebruikt, die vanzelf
oplossen. Ook de huid wordt met hechtingen aan de binnenzijde dichtgemaakt, zodat het
later niet nodig is om de hechtingen te verwijderen. Na de operatie zit er een pleister op de
wond.

Ontslag
In de regel kan het kind ’s middags weer naar huis. Kinderen jonger dan 3 maanden moeten
1 nacht in het ziekenhuis blijven. Op de wond zit een pleister, die na 1 dag mag worden
verwijderd. Daarna hoeft er geen pleister meer op. Daarna mag er ook gedoucht worden.
Gedurende een korte tijd kan de plaats van de operatie nog wat dik en gevoelig zijn; dit zal
binnen 1 a 2 weken vanzelf overgaan. Na de operatie zijn er geen bijzondere instructies. Wat
het kind voelt dat het kan doen, mag het doen. Dat geldt voor sportieve activiteiten en voor
het naar school gaan.

Contactgegevens
Indien u denkt dat er iets na de operatie wellicht niet geheel normaal verloopt, aarzelt u niet
en neem contact met ons op. De polikliniek Chirurgie is elke werkdag tussen 09.00 en 12.00
uur bereikbaar via:  (036) 868 8701.
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