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Een schaamlipcorrectie
Schaamlippen kunnen soms door hun 
grootte klachten geven. Een schaam-
lipcorrectie is een ingreep waarbij 
overtollig weefsel c.q. slijmvlies van de 
kleine schaamlippen wordt verwijderd. 

De behandeling
Omdat de behandeling onder locale 
verdoving plaatsvindt, kunt u gewoon 
in uw vaste leefpatroon blijven. Vindt u 
het prettig om een rustgevend middel 
te krijgen, dan kunnen wij u dat voor de 
behandeling verstrekken.
Voordat de behandeling plaatsvindt 
worden er foto’s gemaakt om deze 
met het eindresultaat te kunnen 
vergelijken. De arts tekent uw huid 
zorgvuldig af, zodat hij precies kan 
bepalen hoeveel weefsel weggenomen 

kan worden. Vervolgens wordt de huid 
van het operatiegebied verdoofd. Nadat 
de plaatselijke verdoving is ingewerkt, 
haalt de arts het overtollig weefsel weg. 
Met ijskompressen wordt ervoor ge-
zorgd dat bloedingen tot een minimum 
beperkt blijven.  

Na de behandeling
Zorg voor ruimzittende kleding. Zodra 
u zich goed voelt kunt u naar huis. Zorg 
er voor dat iemand u na de ingreep 
kan komen ophalen. U ontvangt na de 
behandeling uitgebreide na-instructies. 
Het beste is om u bij thuiskomst zo rustig 
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Overweegt u een schaamlipcorrec-

tie? Hierbij ontvangt u informatie, 

waarin u in hoofdlijnen kunt lezen 

over deze behandeling. Een eerste 

consult zal u verder helpen met de 

vragen die bij u leven. 



 

Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties?
Een schaamlipcorrectie is in het algemeen een 
zeer veilige ingreep. Toch kunnen complicaties 
optreden. Algemene operatierisico’s, zoals 
een nabloeding of een infectie kunnen 
voorkomen. Echter is het risico hierop gering. 

Uitgebreide informatie vindt u ook op onze 
website. www.nationaalhuidcentrum.nl

mogelijk te houden. In geen geval mag 
het ongemak u aan uw bed gekluisterd 
houden. In verband met de bloedsomloop, 
vooral van de benen, dient u zo spoedig 
mogelijk weer te gaan lopen. Sport en 
gemeenschap zijn echter 4 weken niet te 
adviseren. Gewoonlijk komt u na 2 weken 
en na 12 weken terug voor controle. 

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult met onze patiënt coördinator 
en de arts vertellen wij u graag of een 
schaamlipcorrectie voor u een geschik-
te behandeling kan zijn. Is dit het geval 
dan wordt stap voor stap de hele proce-
dure met u doorgenomen. Voordat u de 
behandeling ondergaat, ontvangt u ver-
volgens van ons uitgebreide informatie 
over de behandeling. 
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


