
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Navelbreuk



1. WAT IS EEN NAVELBREUK?

Met een breuk (hernia) wordt in de abdominale 
heelkunde een onderbreking in de buikwand 
bedoeld. In het geval van een navelbreuk bevindt 
de verzwakking zich onder de navel waardoor het 
buikvlies en de buikinhoud kunnen uitpuilen.
 
Mogelijke oorzaken:
• Overgewicht
• Chronisch hoesten
• Zware lasten heffen
• Hard persen

2.  VERLOOP VAN  DE OPNAME

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn volgens 
de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn terug te 
vinden op de preoperatieve vragenlijst.

Neem ook geen medicatie tenzij uw arts anders 
voorschrijft.

Meld het vooraf wanneer u bloedverdunnende 
medicatie neemt, die moet vaak enkele dagen voor de 
ingreep worden gestopt.

Wat moet u zeker meenemen?

• Ingevulde preoperatieve vragenlijst
• Lijst van uw huidige medicatie en eventuele 

allergieën
• Formulieren voor het werk, verzekering, mutualiteit 

enz
• Eventueel uitslagen van bloed- of hartonderzoek



Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u zo snel mogelijk 
naar de kamer gebracht.

Voor de operatie

De verpleegkundige overloopt met u de anamnese en 
uw thuismedicatie.

Alvorens naar de operatiezaal te vertrekken, dient 
u het operatiehemdje aan te trekken en juwelen, 
nagellak en make-up te verwijderen. Ook vals gebit en 
lenzen dienen verwijderd te worden.

Als premedicatie krijgt u 1 gram Dafalgan Forte 
toegediend.

3.  HOE VERLOOPT DE INGREEP?

• Sluiten van de buikwand door het plaatsen van 
hechtingen.

• Plaatsen van een kunststofnetje. Dit net kan ofwel 
via een klassieke operatie of met een kijkoperatie 
ter plaatse gebracht en gefixeerd worden. De meest 
aangewezen oplossing voor u zal op de raadpleging 
besproken worden.

4.  NA DE INGREEP

Het is belangrijk dat de pijn onder controle blijft. 
Tijdens de ingreep en in de ontwaakruimte krijgt u 
pijnmedicatie toegediend.

Op de afdeling controleert men uw parameters: 
bloeddruk, pols, temperatuur en pijn volgens de 
nummerieke pijnschaal van 1 tot 10, van weinig pijn tot 
veel pijn.



Indien er geen complicaties optreden, krijgt u na twee 
uur een broodmaaltijd.

5.  HET ONTSLAG

U mag de dienst pas verlaten na toestemming van 
de behandelende arts. Deze bezorgt u volgende 
informatie:

• richtlijnen voor verdere pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts

6.   HERSTEL

• Matige pijn kan na de ingreep aanwezig zijn. 
Hiervoor mag u een paracetamol 1gram max. 4x 
daags nemen.

• Herneem de thuismedicatie volgens doktersadvies.
• Vermijd gedurende een aantal weken het heffen 

van zware voorwerpen.
• 2 weken niet fietsen.
• Een haematoom is mogelijk.

De wondjes kunnen gehecht zijn, dan worden de 
hechtingen na 10 tot 12 dagen verwijderd door de 
huisarts.

De wondjes kunnen gelijmd zijn met huidlijm Indermil:

• De wondgenezing verloopt net als onder een 
natuurlijke wondkorst.

• De lijm laat na 5 tot 8 dagen vanzelf los.



• De patiënt mag douchen, niet baden.
• Vermijd direct schrobben van de wonde en het 

langdurig in water houden tot de wonde geheeld is.
• Trek of pluk niet aan de wondlijm.
• Smeer geen medicijnen of crèmes op de wonde.
• Zonlicht kan zorgen voor overmatige 

littekenvorming, stel de wondjes zo min mogelijk 
bloot aan zonlicht

• De huidlijm doodt bacteriën en vormt een 
microbiële barrière.

Mogelijke complicaties:

• Bloeding
• Infectie met koorts
• Recidief breuk

Complicaties zijn er echter zelden. Een vroege 
mobilisatie kan heel wat complicaties voorkomen en 
heeft geen nadelig effect op de operatie.
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7.  CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 
dan zeker aan uw arts of aan een verpleegkundige van 
de afdeling.

Daghospitalisatie chirurgie E3 van 07:00 tot 20:00 uur
Tel. 012 39 65 48

Buiten deze uren kan u bellen naar de dienst 
spoedgevallen:
Tel. 012 39 68 21


