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I n le idi ng

U he eft met uw pla st i sch ch i ru rg een verb eteri ng van uw boven l ip
af geproken.

Do or een tekort aan we efsel in de boven l ip kan deze te
s mal of te st rak zijn. Dit is te verhel pen do or het tekort van de
b oven l ip aan te vullen met we efsel uit de onderl ip. Deze opera t i e
wordt Abb é pla st i ek geno em d. Hi ervo or wordt u op genomen op
de verple e gaf del i ng Pla st i sche Ch i ru rg i e.

D eze folder ge eft u inf ormatie over de operatie en over
de eerste tijd na de opera t i e.

De dag van op na me

De dag vo or de operatie wordt u op genomen. Op de dag va n
op na me ku nt u thuis gewo on eten en dri n ken.

Nadat u zich he eft gemeld bij de op na mebalie br engt
e en ga stv rouw u naar de af del i ng. Op de af del i ng he eft u een
op na me gespr ek met een verple e g ku ndige. Deze vertelt u de
dagel i j k se ga ng van za ken op de af del i ng, hoe laat u ongeve er
wordt gehol pen en hoe la ng de operatie ongeve er duu rt.

Een zaa la rts do et een licha melijk onderzo ek. De pla st i sch
ch i ru rg komt bij u la ngs om nog eens het verlo op van de opera t i e
te vertel len. U kri j gt de gele gen heid om vragen te stel len. De
a nest hes iolo og bespr e ekt met u de na r cose die u kri j gt vo or de
opera t i e. Ook ku nt u met de anest hes iolo og overle ggen of u een
s laaptablet ku nt gebru iken. De fotog raaf van de me di sche
f oto di en st maakt een kleu r enf oto van uw lippen. De ch i ru rg kan zo
de situatie vo or en na de operatie vergel i j ken.

Om dat uw lippen na de operatie ge d u r ende ongeve er
twee weken ge de el telijk aan el kaar va st zitten, le ert u do or uw
neus te ademen. De di ë t i st komt bij u la ngs om u inf ormatie te
geven over vo e di ng na de opera t i e. De eerste twee weken na de 
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operatie ku nt u alle en vlo e i b aar vo e d sel gebru iken. Om to ch
voldo ende vo e di ngsstof fen binnen te kri j gen ontva ngt u vo e di ngs-
adv i ezen van de di ë t i st.

U kri j gt een inj ectie ter vo orkom i ng van trom b ose (een
blo e d stol sel in een blo e dvat kan ont staan do or te we i n i ng
l i chaa m sb ewe g i ng). Deze kri j gt u éénmaal per dag totdat u na de
operatie we er lo opt.

’s Avonds doucht u zich met een speci a le (des i nfecter en-
de) ze ep. Va naf 24.00 uur mag u niets me er eten en dri n ken en
mag u ook niet me er roken.

De dag van de operat ie

’s Morgens kri j gt u speci a le opera t i ekle di ng aa n. Ter vo orb er e i di ng
op de operatie kri j gt u een tabletje waar u ru st ig van word t.

Als u sieraden draagt of een (geb i t s ) prot hese he eft,
mo et u deze verw i j der en.

Een verple e g ku ndige br engt u op uw bed naar de
opera t i eaf del i ng. Daar wordt u gev raagd om op de opera t i etafel te
gaan liggen. Vervolgens kri j gt u een infuus (me estal aan de boven-
ka nt van de ha nd). Via dit infuus kri j gt u de na r cosem i ddelen
to e ge di end.

De operat ie

De ch i ru rg maakt de boven l ip open, zo mogelijk op de plaats va n
oude litteken s. Do or een sne etje in de st ra k ke boven l ip gaat de
sp a n n i ng eraf en ont staat een open i ng. Om deze open i ng te vullen
wordt er gebru ik gemaakt van een draa ilap. Dit is een stu k j e
we efsel van de onderl ip dat ge de el telijk wordt losgemaakt en 
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vervolgens wordt om gevou wen naar de boven l ip. Zo bl i j ft er dus
e en tijdel i j ke verb i ndi ng bestaan tu ssen de boven- en onderl ip. Dit
is no dig om de draa ilap van een go e de do orblo e di ng te vo orz i en.

Na de operat ie

Na de operatie wordt u naar de uitslaap ka mer gebrach t. Om da t
uw lippen de els aan el kaar zitten is het vervelend als u zou mo eten
overgeven. Daa rom kri j gt u uit vo orzorg me di ci j nen om missel i j k-
heid te gen te gaa n. Als u pijn he eft ku nt u om me di ci j nen vragen.
Wa n ne er u goed wa k ker bent gaat u terug naar de af del i ng. 

Als u goed he eft ge d ron ken, he eft gepla st en niet me er
m i sselijk bent, wordt het infuus verw i j derd. Hi erna mag u vlo e i b a r e
vo e di ng hebb en.

U ku nt na de operatie een wat benauwd gevo el hebb en do orda t
uw lippen in het midden aan el kaar va st zitten. Wij raden u aan zo
ru st ig mogelijk do or de neus te ademen. Vo or de operatie hebt u
dit ge o efend.

Na de operatie zal het pra ten mo e ilijk gaa n. U ku nt di t
o ok beter niet te ve el prob er en. Uw wen sen en vragen ku nt u
zono dig kenb aar ma ken do or ze op te sch ri j ven.

Na de operatie kri j gt u twee weken vlo e i b aar vo e d sel.
Dit kan met behulp van een ri etje of een tu i t b eker.

Na de operatie ku nt u ook uw ta nden niet poet sen. U
k ri j gt van ons een flesje mond wa ter waa rmee u minimaal drie ke er
per dag uw mond sp o el t. Zo bl i j ft uw mond to ch scho on en fri s.

Een of en kele dagen na de operatie ku nt u naar hu i s.
Ongeve er de zevende dag na de operatie worden op de

p ol ikl i n i ek de hech t i ngen verw i j derd. Uw lippen zitten in het
m i dden nog wel ge de el telijk aan el kaa r.
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U kri j gt een afspraak mee om 14 dagen na de opera t i e
terug te komen. De lippen worden dan onder plaa t sel i j ke
verdov i ng van el kaar losgemaa k t. Als u zich goed vo elt mag u we er
naar hu i s. U ku nt dan we er gewo on eten en uw ta nden poet sen.

Ve el men sen erva r en het als ongema k kelijk dat de lippen
twee weken ge de el telijk aan el kaar va st zitten. To ch zijn de
me esten ach teraf blij dat ze deze operatie hebb en ondergaan en
zijn tev r e den met het res u l taa t.

Na de operatie duu rt het een aa ntal weken tot maa nden
vo ordat het gevo el in de onderl ip zich herstel t. Soms is het gevo el
in de boven l ip na de operatie minder dan vo orhe en. Dit wordt na
verlo op van tijd beter maar kan wel een jaar duren.

V ragen

Als u vragen he eft of problemen, ku nt u bel len naar het
verple e g ku ndig telef on i sch spr e ekuu r. Wij zijn te ber e iken va n
maa ndag t/m vri j dag van 9.30 tot 12.00 uu r, telef o on 
( 050) 361 61 61. Vraagt u naar zo emernu m mer 55833.
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