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Labhardt procedure 
 

 
In deze folder vindt u algemene informatie 

over een verzakkingsoperatie, de 

zogenaamde Labhardt-procedure. Realiseert 

u zich dat voor u persoonlijk de situatie anders 

kan zijn dan beschreven. Deze informatie komt 

natuurlijk niet in plaats van een gesprek met 

uw arts. Deze is vanzelfsprekend graag bereid 

om u uitleg te geven en op uw vragen in te 

gaan. 

 

De operatie  

Van alle soorten verzakkingsoperaties is deze 

fysiek het minst belastend. U krijgt een 

plaatselijke verdoving of een ruggenprik. 

Tijdens de operatie wordt de blaas gelift en 

worden de schedewanden aan elkaar 

gehecht. Uw schede wordt dan vrijwel volledig 

afgesloten. Daardoor is gemeenschap niet 

meer mogelijk. 

  

Risico’s 

Er bestaat altijd een kans op complicaties 

tijdens of na een operatie. Bij deze procedure 

is de kans hierop zeer klein. 

 

Met plassen zijn na afloop geen problemen te 

verwachten, omdat uw plasbuis ongemoeid 

blijft. Meestal gaat het plassen juist veel beter 

na de operatie. Mocht u echter al voor de 

operatie last hebben van incontinentie voor 

urine, dan blijft dat vaak ook hierna zo. 

 

Resultaten 

Deze procedure is al ruim een eeuw oud, en is 

aangepast door onze collega dr. Van 

Huisseling. De resultaten zijn in het algemeen 

zeer goed: de tevredenheid onder patiënten is 

hoog en de kans op complicaties en 

terugkeren van klachten is laag. Deze 

aangepaste operatie wordt ook met succes 

toegepast in het buitenland. 

Herstel 

Meestal kunt u binnen twee tot drie dagen al 

naar huis. In onze folder met leefregels na de 

operatie leest u, hoe u uw herstel kunt 

bespoedigen. 

 

Heeft u vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website www.ghz.nl. Ook kunt 

u hiervoor bellen naar (0182) 50 50 50. 

 

Wanneer u problemen of vragen heeft naar 

aanleiding van uw operatie of de informatie in 

deze folder, belt u dan gerust naar de 

polikliniek Gynaecologie. 

 

Onze poliverpleegkundige is bereikbaar via 

telefoon (0182) 50 58 40 op werkdagen tussen  

9.00 - 16.00 uur.  

Afdeling GezinSuite is ’s avonds, ’s nachts en in 

het weekend bereikbaar via telefoonnummer 

(0182) 50 50 50, toestel 3434.  

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 

(0182) 50 50 50. 
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