Liesbreuk bij kinderen
Deze folder geeft u informatie over een liesbreuk bij kinderen. Het is goed om u te
realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.
Wat is een liesbreuk
Een liesbreuk is een uitstulping in het buikvlies ter hoogte van de lies. Door het niet verkleven van de twee bladen
ontstaat er een holte waar vocht of darmen in kunnen zakken. De breuk is herkenbaar door een zwelling ter plaatse. De
opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan doordat dit aangeboren is of door het uitrekken van de buikwand.
Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Omdat het lieskanaal bij jongens wijder is, komen
liesbreuken bij jongens vaker voor dan bij meisjes.
Operatie
De ingreep gebeurt onder narcose. Via een kleine insnijding wordt het breukzakje vrijgemaakt, afgebonden en
verwijderd.
Eventuele complicaties
Zoals bij iedere operatie kunnen zich ook bij de operatie aan een liesbreuk complicaties voordoen. Soms ontstaat er een
bloeduitstorting.
Gang van zaken op de afdeling
 Als uw kind nog flesvoeding krijgt, wilt u deze dan zelf meenemen in de fles.
 In overleg hoort u wanneer u en uw kind naar huis kunnen.
 De afspraak voor de polikliniek krijgt u mee.
Nazorg
De wond wordt afgedekt met een pleister. Na ruim 24 uur mag er een nieuwe pleister op en mag uw kind onder de
douche. Uw kind moet het de eerste week wat rustiger aan doen. De hechtingen lossen vanzelf op of worden bij de
eerste controle op de polikliniek verwijderd.
Contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. Wanneer onverhoopt
problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, 088 125 42 37. ’s Avonds
en in het weekend kunt u bij complicaties vragen naar de verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon
088 125 42 50.
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Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem dan contact op met de Afspraakcentrale, 088 125 00 00.
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