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Liesbreuk 

 
Inleiding 
Deze folder geeft u informatie over buikwandbreuken en de meest 
gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren 
dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 
 
Liesbreuk 
Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke 
plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een 
zwelling. De breukpoort is de opening of verzwakking in de 
buikwand. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door 
uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden door 
bijvoorbeeld vaak zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen 
en veel hoesten. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies – 
de breukzak - een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging 
van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan er 
meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter. 
Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich ter hoogte van de lies, 
zichtbaar als een zwelling in een of beide liezen. Een liesbreuk - 
hernia inguinalis - verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat 
kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor 
dat een breuk beklemd raakt. Dan zit de breukinhoud vastgeklemd in 
de breukpoort en dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie 
is dan nodig. 
 
Diagnose en onderzoek 
De chirurg stelt de diagnose aan de hand van het lichamelijk 
onderzoek. Aanvullend onderzoek is over het algemeen niet nodig. 
De chirurg kan bij u de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. 
Wanneer een breuk bij u is geconstateerd, zal de chirurg met u 
bespreken hoe de breuk behandeld kan worden. Meestal wordt een 
operatie geadviseerd.  
  



 

 

 

 
 
De operatie 
Er zijn twee soorten operaties: de ‘open’ of ‘klassieke’ methode en de 
endoscopische methode (kijkoperatie). De chirurg zal met u de keuze 
van operatie bespreken. Deze vindt meestal in dagbehandeling 
plaats. De kijkoperatie wordt altijd onder algehele narcose 
uitgevoerd. De klassieke methode is ook mogelijk onder plaatselijke 
verdoving (ruggenprik).  
Een liesbreukoperatie duurt ongeveer 45 minuten. 
 
De open methode (klassieke operatie) 
Via een snee in de lies brengt de arts de breuk terug in de buik. 
Vervolgens wordt de buikwand verstevigd met een kunststof matje. 
Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het 
lichaam geaccepteerd.  
 
De endoscopische methode (kijkoperatie) 
De chirurg brengt via drie kleine sneetjes in de buikwand zijn 
instrumenten in. Op een monitor ziet de chirurg zijn handelingen. De 
breuk wordt terug in de buik gebracht en de buikwand wordt 
verstevigd met een kunststof matje. 
 
Mogelijke complicaties 
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties 
de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, 
wondinfectie en trombose.  
Open methode 
De eerste dagen na de operatie heeft u wondpijn, waarvoor u 
paracetamol kunt gebruiken. 
Ook kan er een bloeduitstorting optreden, waardoor het 
operatiegebied eruitziet en aanvoelt als een blauwe plek. De 
bloeduitstorting kan uitbreiden tot de balzak bij de man en de grote 
schaamlip bij de vrouw. Een enkele keer wordt bij de operatie een 
zenuwtje geraakt waardoor er een pijnlijk of doof gevoel in de lies 
ontstaat. Deze vervelende klacht gaat meestal vanzelf weer over, 
maar kan wel enkele weken tot maanden duren. Een eventuele 
beschadiging van (een bloedvat van) de zaadstreng kan het kleiner 
en gevoelloos worden van de zaadbal tot gevolg hebben. 
 
  



 

 

 

Endoscopische methode 
Voor de endoscopische operatie zijn er minder klachten van de wond 
door de kleinere sneetjes. Wel kan eenzelfde bloeduitstorting 
optreden, evenals zenuwbeschadiging. 
 
Na de behandeling 
Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de liesbreuk en 
persoonlijke factoren kunt u na ontslag nog enige tijd hinder 
ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw 
dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zijn 
daarvan afhankelijk. De chirurg zal u hierover adviseren. De eerste 
dagen na de operatie is het raadzaam het wondgebied wat te 
ondersteunen met uw hand bij verhoging van de druk in de buik 
(zoals hoesten). 
 
De dag na de operatie mag u weer douchen, echter de eerste 2 
weken mag u niet baden of zwemmen. 
Zodra de wond droog is, is een pleister niet meer nodig. 
De hechtingen zitten onderhuids en lossen vanzelf op. Na 2 weken 
komt u op controle. 
De eerste 6 weken na de operatie wordt geadviseerd om niet zwaar 
te tillen, om de kans op een nieuwe breuk zo klein mogelijk te 
houden en de wond goed te laten genezen. 
 
  



 

 

 

Algemene informatie t.a.v. operatie 
 
Voor de operatie 

 Het is van belang dat u de chirurg op de hoogte stelt van 
eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of medicatie die 
u op het moment gebruikt. Dit wordt besproken tijdens de 
screening met de verpleegkundige/poliassistente en 
doorgegeven aan de anesthesist. 

 Het gebruik van bloedverdunners (bijvoorbeeld 
Acetylsalicylzuur, Acenocoumarol/Sintrom, 
Fenprocoumon/Marcoumar, Eliquis, Pradaxa, Xarelto) dient 
u tijdens het poliklinisch consult te melden aan de chirurg, 
aangezien deze in sommige gevallen tijdelijk gestaakt 
moeten worden. 

Voorbereiding 

 Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie. 

 Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of om 
tanden te poetsen is toegestaan. 

 Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk 
aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team, 
die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk 
maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele 
bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of 
wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door. 

De operatie 
Nadat u zich op het afgesproken tijdstip heeft gemeld bij de 
secretaresse wordt u naar onze afdeling gebracht en klaargemaakt 
voor de operatie. Daarna wordt u in uw bed naar de recovery 
gereden alwaar de anesthesist nog even aan uw bed komt en 
eventuele bijzonderheden met u bespreekt. Dan volgt de operatie 
waarbij de chirurg de breuk terugbrengt in de buik en een kunststof 
matje plaatst. Dit gebeurt meestal onder algehele narcose en in 
dagbehandeling. 
 
Begeleiding 
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. 
Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling 
bij u aanwezig zijn. Indien u volledige narcose krijgt, dient u er voor te 
zorgen dat er iemand bij u is de eerste 24 uur na de operatie. Een 
lijst met belangrijke telefoonnummers krijgt u op de dag van de 
operatie mee naar huis. 



 

 

 

 
Overige informatie 

 Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd 
aan voor de operatie. 

 Het is mogelijk kleding en waardevolle bezittingen op te 
bergen in een kast. 

 Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up 
gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en 
piercings indien mogelijk te verwijderen. 

 Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u 
dus door iemand ophalen. 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact 
op met onze polikliniek. 
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