Buikwandcorrectie

U overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan of heeft
hier al toe besloten. In deze folder vindt u informatie over de
voorbereiding, de ingreep zelf en het herstel ervan.

Een hangbuik
Door extreem afvallen, zwangerschappen, veroudering of operaties kan de
buikwand zo ernstig verslappen dat een hangbuik ontstaat. Een hangbuik
is hinderlijk bij het bewegen. Veel mensen ervaren een hangbuik ook
als ontsierend. Het kan bovendien lijden tot rugpijn omdat lendespieren
verkeerd worden belast. De buik kan teruggebracht worden tot zijn
“normale” vorm door met een operatie de buikwand te corrigeren.

Doel van de operatie
Door middel van een operatie corrigeren we de uitgerekte buikwand en/
of de hangbuik. Dit doen we door overtollige huid en onderhuids vet weg
te nemen. Soms is het ook noodzakelijk om de buikwand te verstevigen.
Een buikwandcorrectie is over het algemeen niet pijnlijk.
Een operatie bij een hangbuik dient niet om extra gewicht kwijt te raken.
Sterker nog, bij overgewicht moet u eerst proberen op een “normaal”
gewicht te komen. Een normaal gewicht houdt in dat uw Body Mass
Index (BMI) kleiner is dan 30. Overgewicht vergroot namelijk de kans op
complicaties zoals nabloedingen, infecties en verstoring van de genezing
van wonden die door de operatie ontstaan. Het resultaat van de operatie is
ook beter als u eerst op normaal gewicht komt.

Voorbereiding voor de operatie
• Kort voor de operatie onderzoeken wij uw algemene gezondheid en
voeren een bloedonderzoek uit.
• Gebruikt u (bloedverdunnende) geneesmiddelen als Fenprocoumon
(Marcoumar), Acenocoumarol (Sintrom(mitis)), Ascal, APC, Asprobruis,
Aspirine, Dicoflenac, Naprosyne, Brufen of Voltaren? Meldt dit dan vooraf
aan uw plastisch chirurg.
• U mag geen aspirinehoudende medicijnen gebruiken vanaf 10 dagen vóór
de operatie. Paracetamol mag u wel gebruiken.

• Roken vernauwt de bloedvaten. Dit kan leiden tot problemen bij het
genezen van de operatiewonden. Daarom adviseren wij u om minstens
drie maanden voor de operatie te stoppen met roken.
• Als u te zwaar bent, is het verstandig om af te vallen voor u wordt
geopereerd.
• Regel alvast hulp thuis voor de eerste weken na de operatie (zie: “Weer
thuis”).

De operatie
• U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter naar
het ziekenhuis komen. Dat betekent dat u vanaf 24.00 uur ‘s nachts niets
meer heeft gegeten en gedronken.
• De operatie vindt plaats onder narcose of u wordt verdoofd door middel
van een ruggenprik.
• De arts maakt bij de operatie de buikwand helemaal los van de
onderliggende spierlaag, tot aan de ribbenboog en het borstbeen.
• De arts omsnijdt de navel rondom, zodat deze op zijn plaats blijft.
• Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak. Hij verwijdert de
overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel.
• Zijn uw buikspieren uitgerekt? Dan verstevigt de arts deze meteen door
de spieren in het midden naar elkaar toe te trekken.
• De arts maakt een sneetje in de buikhuid. Daar hecht hij de navel
vervolgens in. Zo komt de navel weer naar buiten.
• De operatie duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Na de operatie
• De chirurg brengt tijdens de operatie een aantal drains (dunne slangetjes)
in. Met behulp van deze slangetjes kan het wondvocht naar buiten.
De drains moeten blijven zitten tot er (bijna) geen wondvocht meer wordt
aangemaakt. Meestal duurt dit enkele dagen.
• U krijgt een steunverband (buikcorset) om. Dit ondersteunt de wond
en voorkomt de ophoping van vocht in de onderbuik tijdens de eerste
dagen na de operatie. We adviseren u om zo snel mogelijk via een
thuiszorgwinkel een buikband aan te schaffen. Die zit op langere termijn
meestal wat prettiger dan het steunverband.

• Als de arts tijdens de buikwandcorrectie ook uw buikspieren heeft
verstevigd, moet u de dag na de operatie strikte bedrust houden. Als een
buikspiercorrectie niet nodig was, mag u de dag na de operatie al uit bed.
• U mag normaal gesproken na ongeveer 4 à 5 dagen weer naar huis.
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek
Plastische Chirurgie. Deze controle vindt ongeveer twee weken na de
operatie plaats. Indien nodig verwijderen we dan de (knoopjes van de)
hechtingen. Vaak zullen de hechtingen vanzelf oplossen.

Mogelijke complicaties
Een enkele keer treden complicaties op zoals een nabloeding, een
bloeduitstorting, wondinfectie of wordt er na twee dagen nog steeds te veel
vocht geproduceerd. In deze gevallen duurt het verblijf in het ziekenhuis
langer.
Een late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er wat
overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop
van tijd weg. Soms is het nodig om deze overtollige huid (“ezelsoortjes”) te
verwijderen. Dit kan veelal onder plaatselijke verdoving in de polikliniek van
het ziekenhuis.

Weer thuis
• De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer vier tot
zes weken. In deze periode kunt u bijvoorbeeld niet sporten.
• De eerste twee weken na uw thuiskomst is hulp thuis noodzakelijk.
• U mag de eerste vier weken geen zwaar huishoudelijk werk verrichten.
• Als tijdens de buikwandcorrectie ook uw buikspieren verstevigd zijn, mag
u de eerste zes weken na de operatie niet zwaar tillen of persen.
• Ook als uw buikspieren niet verstevigd zijn, mag u de eerste vier weken
niet zwaar tillen (ook geen kind).
• U mag de eerste drie weken na de operatie niet in bad. U kunt wel
gewoon douchen.
• Draag overdag en ‘s nachts tot ongeveer zes weken na de operatie een
stevig elastisch pantybroekje of het steunverband/de buikband.
• Smeer - na het verwijderen/verdwijnen van de hechtingen - uw littekens
regelmatig in met crème of olie.

• Net als voor de operatie mag u tot een week na de operatie geen
aspirinehoudende pijnstillers slikken. Dit in verband met bloedingsgevaar.
U mag wel Paracetamol innemen.
• U mag tot drie maanden na de operatie niet roken.
• Krijgt u tijdens de herstelperiode last van abnormale pijn, een zwelling
of koorts? Neem dan contact op met de plastisch chirurg. U vindt de
contactgegevens aan het eind van de folder.

Mogelijkheden en verwachtingen
• Uw buik wordt platter door een buikwandcorrectie. Het is echter niet
reëel om een perfecte buik te verwachten na deze operatie.
• U zult enkele littekens overhouden aan de ingreep, die altijd enigszins
zichtbaar blijven. Die littekens bevinden zich rond de navel en
grotendeels binnen de bikinilijn.
• De huid onder uw navel kan door de buikwandcorrectie tijdelijk
gevoelloos worden. Soms blijft dit stukje huid ook gevoelloos. Dit geeft
weinig klachten. Na verloop van jaren kan het gebied dat gevoelloos is
kleiner worden.

Kosten
Of uw ziektekostenverzekering de operatie vergoedt, hangt af van de
polisvoorwaarden én de medische indicatie. De machtiging voor opname
en operatie moet bij de verzekeraar worden aangevraagd. Soms worden
de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Mocht het echter gebeuren dat
u de operatie zelf moet bekostigen, dan kunt u bij het secretariaat van
de polikliniek Plastische Chirurgie een prijsopgave vragen. U kunt hierna
besluiten of u de operatie wilt laten
doorgaan of niet.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan zal de plastisch
chirurg of de verpleegkundige van de polikliniek ze tijdens het spreekuur
graag met u doornemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op
papier te zetten.
Heeft u voor of na de operatie nog aanvullende vragen of zijn er
complicaties? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische
Chirurgie van het behandelende ziekenhuis. De contactgegevens zijn:
HMC Antoniushove en HMC Westeinde via het Afsprakenbureau,
088 979 24 45. HMC Bronovo 088 979 44 99.
Ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur
Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp.
SEH HMC Bronovo
088 979 23 80
SEH HMC Westeinde 088 979 44 45
De teksten in deze folder zijn deels gebaseerd op voorlichtingsmateriaal
van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
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