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Buikwandcorrectie 1 

Buikwandcorrectie

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5980

Algemeen

• Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Plastische Chirurgie.

Inleiding

In overleg met de plastisch chirurg heeft u een afspraak gemaakt voor een buik-
wandcorrectie. In deze folder leest u hoe deze ingreep verloopt en welke voorbe-
reidingen u moet treffen. Ook krijgt u informatie over het te verwachten resultaat. 
Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de 
plastisch chirurg ontvangt.

Bij wie

Door overgewicht of een zwangerschap kan een overschot aan huid en onder-
huids vetweefsel of uitrekking van spierweefsel zijn opgetreden. Door de verslap-
ping kan een sterke rimpeling van de huid of een zogenaamd ’vetschort’ ont-
staan. Soms gaat het vetschort gepaard met lichamelijke klachten, zoals 
rugklachten die veroorzaakt worden door een verkeerde belasting van de wervel-
kolom. Daar waar de huid op elkaar ligt, kan deze gaan irriteren. Een buikwand-
operatie kan in deze gevallen verbetering brengen. 
De buikwandcorrectie moet niet worden gezien als een mogelijkheid om extra 
gewicht kwijt te raken. Als u te zwaar bent, adviseert de plastisch chirurg u een 
goed vermageringsdieet te volgen voordat u de operatie ondergaat. De voorde-
len hiervan zijn: een beter resultaat en een kleinere kans op wondcomplicaties. 

De informatie in deze folder kan u helpen de voor- en nadelen van een buikwand-
correctie op een rij te zetten. Misschien geeft de operatie u een beter uiterlijk en 
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meer zelfvertrouwen, maar het is niet reëel te verwachten dat persoonlijke of re-
lationele problemen door de operatie worden opgelost.

Voorbereiding voor de operatie

Preoperatief spreekuur
Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u een oproep voor het Pre-
operatief spreekuur. Meer informatie leest u in de folder Anesthesie en preopera-
tief spreekuur. 

Medicijngebruik
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Sintrom of Ascal, meldt u dit 
dan tijdens het spreekuur aan de plastisch chirurg. Het gebruik van deze medicij-
nen moet vóór de operatie namelijk worden gestopt. Eén dag na de operatie mag 
u weer beginnen met deze medicijnen. Instructies hierover krijgt u van de plas-
tisch chirurg. 

Roken
Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. We raden u daarom 
dringend aan om enkele weken voor de operatie volledig met roken te stoppen.

Step-in
Voor de opname moet u een stevige ‘step-in’ (elastische slip) aanschaffen. Deze is 
verkrijgbaar bij een lingeriezaak. U neemt de step-in mee naar het ziekenhuis. 
Twee à drie dagen na de operatie draagt u de step-in gedurende drie weken over-
dag.

Nuchter zijn
U moet nuchter zijn voor de operatie. Wat dat voor u betekent lees u op onze 
website: www.martiniziekenhuis.nl/nuchter.

Opname
U wordt een dag voor de ingreep of op de dag van de ingreep opgenomen. In 
totaal  verblijft u een kleine week in het ziekenhuis. De plastisch chirurg tekent 
met een viltstift de plaats van de snede op de huid. 
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De operatie

Een buikwandcorrectie vindt plaats onder algehele narcose. De plastisch chirurg 
brengt een horizontale snede boven het schaambeen aan. Van daaruit worden 
huid en vet tot aan de ribben losgemaakt, terwijl de navel op de onderliggende 
spierlaag vast blijft zitten. Nadat overtollige huid en vet zijn verwijderd, wordt de 
navel op een nieuwe plaats ingehecht. Het uiteindelijke litteken loopt dwars over 
de onderbuik, van de buitenkant van de ene heup via de bovenkant van het 
schaambeen, naar de buitenkant van de andere heup. Er ontstaat daarnaast een 
litteken rond de navel. Als de spieren van de buikwand zijn uitgerekt, zal het no-
dig zijn om de spieren te versterken door deze naar elkaar toe te hechten. Soms is 
er sprake van een navelbreuk. Deze kan direct worden verholpen. Hierna wordt 
de wond gesloten. In het wondgebied worden twee dunne slangetjes (drains) 
ingebracht die het wondvocht afvoeren.

Tijdsduur

Een buikwandcorrectie duurt ongeveer twee uur. 

Na de operatie

Over het algemeen heeft u niet veel pijn na de operatie. De buikwand is verbon-
den en u ligt met opgetrokken benen in bed om de spanning op de wondranden 
te verminderen. De drains worden meestal na 2 dagen verwijderd. 

Afhankelijk van het herstel kunt u na ongeveer 4 dagen naar huis. Bij ontslag uit 
het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle. De controle vindt plaats 
op het spreekuur, 2 weken na de operatie. Tot die tijd moeten de pleisters blijven 
zitten. U mag gewoon douchen. 

De verpleegkundige controleert de wondgenezing, verwijdert zo nodig de hech-
tingen en geeft u adviezen voor de eerste periode na de operatie. We raden u aan 
de eerste week na thuiskomst hulp voor huishoudelijke taken te regelen. De buik-
wond heeft 2 weken nodig om te genezen. Hoe meer rust u de operatiewond 
geeft, hoe groter de kans dat de littekens zich optimaal herstellen. Bewegingen 
die u pijnloos kunt uitvoeren, zijn toegestaan. Het is beter om de eerste 6 weken 
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na de operatie niet te sporten, zwaar te tillen of hoog te reiken. Voorzichtige mas-
sage van de littekens met een crème of lotion kan helpen de soepelheid van de 
littekens te bevorderen.

Complicaties

Net als bij andere operaties kunnen zich ook bij deze ingreep complicaties voor-
doen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. Als dit gebeurt, 
dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Ook de nar-
cose brengt een risico met zich mee. Dit risico is bij een buikwandcorrectie niet 
groter of kleiner dan bij elke andere ingreep. Meer informatie hierover krijgt u van 
de anesthesioloog. Daarnaast kan een buikwandcorrectie leiden tot specifieke 
complicaties:
•  Onder de navel kan het gevoel van de huid bij aanraking anders zijn dan nor-

maal. Dit herstelt zich in de loop van de tijd. 
•  Soms hoopt zich na het verwijderen van de drains overtollig wondvocht op. 

Als dit hinderlijk is, kan het op de polikliniek worden aangeprikt en weggezo-
gen. 

•  In het begin kunnen de littekens vrij dik, rood en gevoelig zijn. Dit herstelt zich 
meestal na enkele maanden. De zwellingen en de gevoeligheid nemen af en 
de littekens worden smaller en bleker. In een enkel geval kunnen de littekens 
ook breder worden.

Resultaat

Over het algemeen is uw buik na de operatie platter. De littekens zijn blijvend. Op 
de heupen kunnen kleine oneffenheden ontstaan. Deze kunnen in een later sta-
dium worden gecorrigeerd.

Kosten

Een buikwandcorrectie wordt over het algemeen niet vergoed. Alleen in geval 
van ernstige lichamelijke problemen dekt een verzekering de kosten. De plastisch 
chirurg vraagt voor u een machtiging aan. Krijgt u geen vergoeding, dan ont-
vangt u automatisch een prijsopgave. Wanneer u voor de ingreep heeft betaald, 
krijgt u een oproep van de afdeling Opnameplanning. 
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Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoorde-
lijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de klachtenfunc-
tionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of 
in de folder Uw tevredenheid, onze zorg. 

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 00
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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