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In de hiernaast gelegen 
plaatjes ziet u hoe de lip 
gesloten kan worden. De 
liphelften worden niet in 
een rechte lijn aan elkaar 
gehecht, omdat dan het 
litteken de lip omhoog 
kan gaan trekken. 
 
 

 
De lip wordt in 3 laagjes gehecht: het slijmvlies aan de binnenkant, de spier binnenin de lip en de 
huid aan de buitenkant. Alleen voor de buitenkant worden niet oplosbare hechtingen gebruikt om-
dat dat mooiere littekens geeft. 
 
Voedingsadvies: Als uw kind wakker wordt uit de narcose mag het op de uitslaapkamer al wat 
drinken. Als u borstvoeding geeft kunt u de borst aanbieden, anders de fles. In de lip zit nog wat 
verdoving, Dit is er tijdens de operatie ingespoten. Daarom zal de lip nog weinig pijn doen. Vaak 
zal het kindje honger hebben en al wat drinken. Hij heeft nog een infuus dat pas de volgende och-
tend verwijderd zal worden als hij weer voldoende drinkt.  
 
Pijn: Tijdens de operatie heeft uw kindje al pijnstillers gekregen via een zetpilletje. Vaak is de ver-
doving in de lip na een uur of 6 tot 8 min of meer uitgewerkt en zal uw kindje iets meer pijn krij-
gen, waardoor het wat huilerig kan worden en wat minder wil drinken. De verpleging op de afde-
ling zal het regelmatig pijnstilling geven.  
 
Wondverzorging: Er zijn zogenaamde steristrips geplakt over de wond om het te beschermen. In 
principe kunt u die gewoon laten zitten. Als de strips erg nat en vies worden, kunnen ze heel voor-
zichtig verwijderd worden, waarna er nieuwe opgeplakt kunnen worden. U krijgt enkele steristrips 
mee naar huis. U kunt eventueel ook nieuwe steristrips plakken over de oude, als de oude te vast 
zitten om te verwijderen. Als uw kindje veel met zijn handjes aan zijn mond zit, kan het verstandig 
zijn om het handschoentjes aan te doen of sokjes over de handjes, zodat het litteken niet beschadigt. 
Een fopspeentje kan geen kwaad en gewoon duimen ook niet. 
De lip is vaak de eerste dagen nogal gezwollen en de binnenkant steekt iets naar voren. Het slijm-
vlies kan daardoor wat uitdrogen. U kunt het dan een paar keer per dag insmeren met een beetje 
vaseline.  
 
Hechtingen verwijderen: U krijgt een afspraak mee om een week na de operatie terug te komen 
voor het verwijderen van de hechtingen. U komt dan terug naar dezelfde verpleegafdeling als waar 
uw kind lag voor de lipoperatie. U meldt zich om 7.00 s’ochtends bij de balie. Uw kind moet dan 
nuchter zijn (4 uur van tevoren laatste borstvoeding, 6 uur van tevoren laatste flesvoeding). Uw 
kindje gaat dan naar de operatiekamer en krijgt een korte narcose, waarna de hechtingen verwijderd 
worden. Als het weer goed wakker is en gedronken heeft mag u weer naar huis. Het is verstandig 
om het litteken de eerste 3 maanden 4 tot 5 keer per dag te masseren met vaseline om het soepeler 
te maken. 
 
Koorts: De eerste dagen na de operatie is wat temperatuurverhoging tot 38,5°C niet verontrustend. 
Als de temperatuur hoog blijft (ook in de ochtend) of stijgt en uw kind maakt een zieke indruk, dan 
kunt u bellen met het UMCG (0503616161) en vragen naar de dienstdoende plastisch chirurg. 


