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Operatie van de buik 
Laparotomie 

 
U heeft te horen gekregen dat u een 

buikoperatie zult ondergaan. Letterlijk betekent 

een laparotomie het operatief openen van de 

buik en dus het begin van elke open 

buikoperatie. In deze folder leest u welke redenen 

er kunnen zijn voor een laparotomie en hoe uw 

buik geopend kan worden. Deze beschrijving 

komt natuurlijk niet in plaats van een gesprek met 

uw arts. Deze zal steeds bereid zijn om u uitleg te 

geven en op uw vragen in te gaan. 

 

Redenen 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een 

laparotomie: 

• Het stellen van een diagnose 

(proeflaparotomie); 

• Debulking (het wegnemen van tumoren); 

• Het verwijderen van een vleesboom; 

• Het verwijderen van de baarmoeder of beide 

eierstokken. Meer informatie hierover vindt u in 

de informatie ‘baarmoederverwijdering’ van 

de NVOG; 

• Het oplossen van een infectie. 

 

Meestal is het goed mogelijk om vooraf aan te 

geven welke ingreep precies nodig is. Soms blijkt 

dit echter pas tijdens de operatie. In dat geval 

wordt op dat moment besloten wat het beste is 

voor uw genezing. 

 

Openen van de buik 

Er zijn twee manieren om uw buik te openen: 

• De bikinisnede: een horizontale snede ter 

hoogte van de schaamharen, van 10 tot  

15 centimeter. 

• Een verticale snede, vanaf de navel omlaag 

naar het schaambeen. Soms is het nodig om 

de snede boven de navel iets langer te maken. 

Welke manier voor u het beste is, hangt af van de 

reden van de operatie en of u al littekens heeft. 

 

 

Risico’s 

De complicaties en de herstelperiode zijn 

afhankelijk van het type operatie en van uw 

gezondheid. 

Een operatie is nooit helemaal zonder risico’s. Er is 

een kleine kans op een wondinfectie. Meestal 

geneest deze vanzelf, maar soms is het nodig om 

de wond oppervlakkig te openen en te spoelen. 

Ook kan een bloeduitstorting ontstaan, maar 

deze wordt vanzelf door uw lichaam 

opgenomen. Wanneer sprake is van een breuk 

van het steunweefsel is het bijna altijd nodig om 

deze te herstellen met een nieuwe operatie. 

 

Leefregels 

Voor een goed herstel na deze ingreep is het 

belangrijk dat u een aantal leefregels in acht 

neemt. Lees hiervoor de folder Leefregels na 

laparotomie.  Mocht uw baarmoeder verwijderd 

zijn, raadpleeg dan (ook) de folder Leefregels na 

verwijdering van de baarmoeder.  

 

Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht 

op onze site www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar 

het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.  

 

Misschien heeft u na het lezen van deze folder 

vragen over de operatie. Stelt u deze gerust aan 

de poliverpleegkundige, telefoon (0182) 50 58 40 

op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur. 

Buiten kantoortijden kunt u bellen naar (0182) 50 

50 50 en vragen naar de afdeling Vrouw, Kind 

Centrum toestel 3434. 

 
Colofon 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 

productie : Marketing & Communicatie 

februari 2022 

04.06.137 


