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Binnenkort word je opgenomen voor het ondergaan van een buikwandcorrectie. 
Via deze folder willen wij je informeren over het verloop van je operatie en 
je verblijf in het ziekenhuis. Deze folder is bedoeld als extra informatie naast 
het gesprek met je plastisch chirurg. Bijzondere omstandigheden kunnen tot 
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal door je plastisch chirurg aan je kenbaar 
worden gemaakt.
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Algemeen
Het slapper worden van de buik met de leeftijd komt van nature voor bij de 
mens. Extreme vermagering en een zwangerschap kunnen dit proces doen 
versnellen waardoor een huidoverschot ontstaat. Ook kan dit leiden tot 
striemen op de huid, zogenaamde striae. Door de verslapping van de buikwand 
kan de onderbuik uitpuilen en klachten geven. Naast het ontsierlijke aanzicht 
van de buik, kunnen er problemen optreden bij het dragen van kleding, of 
kunnen er klachten van jeuk of huidirritatie in de plooien optreden. Daarnaast 
kan door het inzinken van de navel, deze gaan irriteren of ontsteken.
Een buikwandcorrectie kan een oplossing bieden voor deze problemen. 
Daarnaast zal de taille beter uitkomen en het figuur verbeteren. Ook zullen de 
buikspieren bij deze ingreep worden strakgetrokken indien deze verslapt zijn. 
Dit heeft een gunstige invloed op de taille, het uitpuilen van de buik en het 
postuur. Vaak zal een zwangerschap leiden tot belangrijke verslapping van de 
buikspieren. Indien je een keizersnede hebt ondergaan zal het litteken samen 
met het huid- en vetoverschot van de onderbuik worden verwijderd. Tijdens de 
ingreep worden eventuele buikwandbreuken, zoals een navelbreuk, hersteld. 
Een afhangende schaamheuvel kan tijdens de ingreep ook worden gelift.

Werkwijze
Een buikwandcorrectie wordt onder algehele verdoving uitgevoerd. Tijdens 
de operatie maakt de plastisch chirurg de buikwand geheel los van de 
onderliggende spierlaag, tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De overtollige 
huid en het onderhuidse vetweefsel wordt weggesneden ter hoogte van de 
onderbuik. Indien je buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. 
Tijdens de operatie brengt de chirurg twee drains (dunne slangetjes) in 
waardoor het wondvocht naar buiten kan. Die drains moeten blijven zitten 
tot er bijna geen wondvocht meer wordt aangemaakt. De littekens van een 
buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de ‘bikinilijn’.
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Na de operatie
Meestal dien je één nacht in het ziekenhuis te blijven. Het is echter mogelijk dat 
je langer dient te blijven, indien de twee drains (die tijdens de operatie worden 
geplaatst) teveel wondvocht produceren. Aan het einde van de operatie wordt 
een buikband of een panty aangedaan, die je gedurende vier weken na de 
operatie moet dragen. Gedurende de eerste vierentwintig uur na de operatie 
wordt de spanning op de wonde verlicht door het bed in strandstoelhouding te 
brengen. Daags na de ingreep mag je rechtop lopen. Soms kan de gevoeligheid 
van de onderbuik verminderen. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn om 
kwetsuren te vermijden. De eerste zes weken na de operatie wordt aangeraden 
om geen zware lasten te tillen en om te wachten met het herstarten van 
sportactiviteiten. Er ontstaat door de operatie een litteken ter hoogte van de 
onderbuik en rondom de navel. Aan het einde van de operatie wordt hierop 
wondzorg aangebracht. Deze hoef je niet te vervangen tot aan de eerste 
consultatie bij je plastisch chirurg. 

Risico´s en complicaties
Soms kan een bloedklonter in de aders van de benen optreden, vooral bij 
patienten met een verhoogd risico hierop. Om dit te voorkomen worden 
steunkousen gedragen en is het van belang om voldoende te bewegen na de 
ingreep. Eventueel worden bloedverdunners voorgeschreven. Indien de ingreep 
wordt gecombineerd met een liposuctie van de dijen of heupen zal na de 
ingreep een panty worden aangedaan in plaats van een buikband. Deze panty 
heeft als voordeel dat je geen steunkousen hoeft te dragen. 
Het litteken wordt grotendeels verborgen onder de ‘bikinilijn’, echter vertraagde 
wondgenezing kan ontstaan. Dit kan worden uitgelokt door overdreven 
spanning op de huid, maar andere factoren zoals suikerziekte, roken en 
dergelijke spelen vaak een belangrijkere rol. Het is van belang om zes weken 
voorafgaand aan de ingreep volledig te stoppen met roken.
Tijdens de operatie wordt de buikwand over een groot oppervlakte losgemaakt. 
Dit kan leiden tot het opstapelen van wondvocht en om deze reden worden 
tijdens de operatie twee drains achtergelaten. Desondanks kan het voorkomen 
dat wondvocht zich opnieuw  opstapelt, waardoor het eventueel noodzakelijk is 
dat dit op de raadpleging wordt aangeprikt en leeggezogen. 
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Wanneer contact opnemen?
Bij het ontstaan van de volgende klachten na het verlaten van het ziekenhuis 
dien je opnieuw contact op te nemen met je behandelend plastisch chirurg: 

 > indien je je onwel voelt 
 > indien je koorts hebt
 > indien je meer pijn voelt
 > indien je een zwelling bemerkt

Terugbetaling
Na een eerste raadpleging bij je plastisch chirurg kan worden bepaald of je in 
aanmerking komt voor een tussenkomst van het ziekenfonds.

Combinatie van correcties
 > Liposuctie 

Het is mogelijk om overtollig vetweefsel ter hoogte van de flanken, de 
heupen, de bovenbuik en de schaamstreek en de dijen te verwijderen door 
middel van liposuctie. Hierbij wordt door middel van een dunne zuigbuis het 
vet opgezogen.  

 > Correctie van buikwandbreuken 
Indien er sprake is van een buikwandbreuk, zoals een navelbreuk, kan deze 
tijdens de operatie gelijktijdig worden hersteld.  

 > Lower body lift 
Het is mogelijk om gelijktijdig overtollig huid en vetweefsel te verwijderen 
van de taille en de rug. Tijdens de ingreep word je omgedraaid. Het litteken 
zal als een broeksriem rond de buik lopen. Hierdoor ontstaat ook een lifting 
van de billen en de dijen. Het nadeel van een body lift is dat de operatie 
langer duurt en hierdoor ook het risico op complicaties. Vaak zullen 
patienten na belangrijke vermagering door een vermageringsoperatie 
(bijvoorbeeld gastric bypass) hiervoor een goede kandidaat zijn. 
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 > Fleur de Lys buikwandcorrectie 
Bij patienten die reeds een verticaal litteken in de middenlijn hebben 
kunnen middels deze techniek genieten van een grotere hoeveelheid huid 
en vet die wordt verwijderd. Hierdoor ontstaat een ankervormig litteken, 
echter extra correctie van de taille en het postuur is hierdoor mogelijk. 

Beeldmateriaal
Indien je fotografisch materiaal of illustraties van de ingreep wenst te zien, kan 
je de website van de American Society of Plastic Surgeons raadplegen: 
http://www.plasticsurgery.org. 

Verantwoording brochure.
De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele 
situatie en deze tekst is een aanvulling op het gesprek met je plastisch chirurg. 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg 
ze op de consultatie graag met je doornemen. 
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Notities:

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



www.zna.be

SA
P 

32
65

6 
- v

er
si

e 
16

02

Dr. M. Mertens, Diensthoofd Plastische en Reconstructieve Chirurgie

ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen

Consultatie Plastische en Reconstructieve Chirurgie
Gebouw F, Route 90


