Schaamlipcorrectie
Er zijn steeds meer vrouwen die zich storen aan de vorm of de grootte van de binnenste- of buitenste schaamlippen.
Het kan ook pijn doen of ongemakkelijk zijn bij fietsen, paardrijden of tijdens het vrijen. Het afwijkende uiterlijk van de
schaamlippen kan u ook onzeker maken.
Met het verkleinen van de schaamlippen met een schaamlipcorrectie (ook wel een labiacorrectie genoemd) kunnen we daar
iets aan doen.
Liever een vrouwelijke specialist? Wij houden er rekening mee.

Eerste consult
Een schaamlipcorrectie kan net als elke andere ingreep een spannende beslissing voor u zijn. Tijdens het eerste consult
bespreekt u persoonlijk al uw vragen en wensen met de plastisch chirurg van VieCuri MOOI.

In het gesprek vertelt de plastisch chirurg:
welke behandeling of methode het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de ingreep duurt
welk resultaat u mag verwachten
welke risico's er zijn en
hoe de nazorg is geregeld

Behandeling
Een schaamlipcorrectie vindt meestal onder plaatselijke verdoving plaats.
De chirurg verwijdert het teveel aan slijmvlies van de kleine schaamlippen zodat deze weer kleiner zijn dan de grote
schaamlippen.
De kleine schaamlippen worden gehecht met fijne oplosbare hechtdraad. Het is dus niet nodig om hechtingen te verwijderen.
De behandeling duurt ongeveer 60 minuten.

Nabehandeling & herstel
Na de behandeling kunt u gewoon naar huis. U mag niet zelf autorijden dus laat iemand u naar huis brengen.
Hoewel de pijnklachten voor iedereen anders zijn, is een eenvoudige pijnstiller vaak al voldoende. Gebruik zonodig
paracetamol volgens voorschrift.

Herstel
De schaamlippen kunnen flink opzwellen. Het is verstandig om thuis goed te koelen. Meestal is de zwelling na 3 dagen al
vele malen minder.
Douchen mag maar past u op met het nemen van een heet bad. Dit kan een zwelling namelijk versterken.
Doe rustig aan maar blijf bewegen. Een goede doorbloeding bevordert de genezing.
Na een week kunt u weer aan het werk maar past u op met zwaar buk- en tilwerk.
Na twee weken komt u voor de eerste controle terug op de poli. Na 3 maanden krijgt u nog een laatste controle.

Risico's & complicaties
Zoals bij elke ingreep is er bij een schaamlipcorrectie kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing. Dit is
meestal niet ernstig en goed te verhelpen.

Tarieven
Correctie labia minora

lokaal

€ 1.65

Correctie labia minora

narcose

€ 2.10

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij VieCuri MOOI terecht.

Hoe lang duurt een schaamlipcorrectie?
Ongeveer 60 minuten.

Wordt een schaamlipcorrectie vergoed?
Een schaamlipcorrectie valt doorgaans (uitzonderingen daargelaten) onder de niet-verzekerde zorg en wordt door de
zorgverzekeraar niet vergoed. U heeft dus geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Heb ik veel pijn na een schaamlipcorrectie?
Na de ingreep valt de pijn over het algemeen erg mee. Hoewel de pijnklachten voor iedereen anders zijn, is een eenvoudige
pijnstiller vaak al voldoende. Gebruik zonodig paracetamol volgens voorschrift.

Hoe lang blijf ik voor een schaamlipcorrectie in het ziekenhuis?
Na een schaamlipcorrectie kunt u weer naar huis. U mag niet zelf autorijden dus laat iemand u naar huis brengen.

Wanneer mag ik na een schaamlipcorrectie weer werken?
Ahankelijk van het werkt, kunt u na een paar dagen meestal al weer aan de slag.

Wanneer mag ik na een schaamlipcorrectie weer sporten?
Na 2 weken kunt u het sporten weer langzaam opbouwen.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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