
  

Wat? 

Bij je zoon werd een zwelling vastgesteld van de 

lies of de balzak. Dit is te wijten aan een blijvend 

open kanaal tussen de buik en de balzak. Normaal 

gezien sluit dit kanaaltje zich voor de geboorte, 

maar af en toe blijft dit openstaan.  

Tijdens de groei van het kind wordt dit kanaaltje 

breder waardoor er vocht naar het balzakje kan 

stromen. Dit geeft aanleiding tot een 

"waterbreukje" in de volksmond of "hydrocoele 

communicans". Hierdoor zien we soms een 

zwelling ter hoogte van de lies die vooral opvalt als 

het kind veel heeft gespeeld.  

 

Zeldzaam kan een klembreuk ontstaan. Dit is 

uiteraard een urgentie. 

Voorbereiding 

Je zoon moet nuchter zijn bij opname.  Je meldt je 

samen met hem aan bij de opnamedienst, waar hij 

wordt ingeschreven.   

Je ondertekent het door de chirurg ondertekende 

toestemmingsformulier. Je zoon krijgt een 

patiëntidentificatiebandje aan en jullie gaan daarna 

samen naar de dienst pediatrie, waar jullie 

verwelkomd worden door een verpleegkundige. Je 

zal daar een kamer toegewezen krijgen voor het 

verblijf. 

Eén van de ouders kan hem dan vergezellen naar 

de operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene 

verdoving is toegediend. Nadien wordt ook een 

lokale verdoving gegeven – caudaal blok – om 

ervoor te zorgen dat er bij het ontwaken geen pijn 

wordt gevoeld.  

De operatie 

Er wordt een insnede gemaakt in de lies van 2 cm 

met het openen van het lieskanaal. De open 

doorgang wordt vrijgelegd - van de zaadleider en 

de bloedvaten - en afgebonden aan het buikvlies. 

De huid wordt gesloten met een inwendige 

verteerbare draad. 

Na de operatie 

Bij het ontwaken kan je normaal opnieuw aanwezig 

zijn bij je kind. Soms is dit niet mogelijk door 

specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer. 

Vrij vlug na de ingreep kan hij terugkeren naar de 

kinderafdeling. 

Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je 

zoon de afdeling kunnen verlaten. 

Nazorg 

Pijn door de ingreep is veelal weinig uitgesproken. 

Dit kan worden behandeld met paracetamol 

volgens gewicht van het kind tot maximum vier 

keer per dag of Nurofen volgens gewicht van het 

kind tot maximum drie keer per dag.  Er kan een 

beperkte zwelling optreden van het lieskanaal en 

van de balzak. Een lichte blauwverkleuring van de 

huid is ook mogelijk. 

Hij mag douchen maar voor een badje moet je  

wachten tot de huidhechting verwijderd is. 

Na een week moet hij zich melden bij de huisarts 

voor het afknippen of het verwijderen van de 

inwendige huiddraad. 

Gedurende veertien dagen na de ingreep mag hij 

niet zwemmen of deelnemen aan sportactiviteiten. 

Een controle raadpleging bij de uroloog is voorzien 

na drie à vier weken. 

Verwikkelingen 

⋅ Bloeding 

⋅ Infectie 

⋅ Bij toegenomen pijn of zwelling dien je 

vroegtijdig contact te nemen met je huisarts 

of uroloog. 

Tot slot 

Indien je briefjes voor afwezigheid school, turnen, 

zwemmen, crèche of sociaal verlof nodig hebt, 

gelieve dit tijdig door te geven aan de 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

verpleegkundige op de dienst of de behandelende 

arts. 

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is 

bedoeld als extra informatie naast het gesprek met 

je behandelende arts. Als je na het lezen van deze 

folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen 

met je behandelende arts of met de 

verpleegkundige van de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Kinderafdeling: 09/387 72 40 

 

 

Liesbreuk bij het kind 

 


