
Contact 
Heb je nog vragen, neem gerust contact op met 
het secretariaat plastische heelkunde:

T +32 (0)50 534 580  
E secretariaatplastische@azzeno.be

campus Knokke-Heist (8300)
Kalvekeetdijk 260  - T +32 (0)50 535 000
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000
campus Maldegem (9990) 
Brugse Steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000

www.azzeno.be

azzeno.be

A50002588/v2108

azzeno.be

Schaamlipcorrectie



Inleiding
De labia majora, de buitenste of grote 
schaamlippen, beschermen de schaamspleet. 
Ze zijn bedekt met schaamhaar en bestaan uit 
huidweefsel met onderliggend vetweefsel en 
talgkliertjes. 

De binnenste of kleine schaamlippen bestaan 
uit slijmvliesweefsel en zij beschermen de 
clitoris, de uitgang van de urinebuis en de 
vaginaopening. De binnenste schaamlippen zijn 
onderdeel van de erogene zone van de vrouw 
en zij zwellen tijdens seksuele opwinding sterk 
op. Dit heeft een stimulerend effect tijdens de 
geslachtsgemeenschap. 

Schaamlippen zijn nu niet direct een onderwerp 
voor vergelijking en het is daarom lastig om 
te beoordelen wat ‘normaal’ of ‘abnormaal’ 
is. De benaming kleine schaamlippen is 
bovendien verwarrend, want bij veel vrouwen 
zijn de kleine schaamlippen groter dan de grote 
schaamlippen. Vaak zijn ze een stukje zichtbaar 
aan de buitenkant van de vulva. Dit is normaal.

Klachten
Volgende klachten werden genoemd. Je 
schaamt je tijdens het zwemmen of sporten 
voor hun vorm en grootte. Je ondervindt pijn bij 
het fietsen of hinder bij het sporten en als je te 
strakke kleding draagt. 

Je bent seksueel geremd als je met je partner 
vrijt of je hebt pijn bij het vrijen. Of je 
schaamlippen zijn veranderd door zwangerschap 
en bevalling.

Maar hoe weet je nu wanneer jouw 
schaamlippen abnormaal zijn? Hierbij een 
tweetal kanttekeningen. Ten eerste zijn de 
meeste foto’s in tijdschriften gephotoshopped. 
Ten tweede is je eigen tevredenheid over je 
lichaam en dus ook over je schaamlippen het 
beste uitgangspunt.

Voor de ingreep
Indien de patiënt bloedverdunners neemt, 
wordt gevraagd hiermee te stoppen om de kans 
op nabloedingen te beperken. De medicijnen 
worden, in overleg met de huisarts/cardioloog, 
10 dagen voor de ingreep gestopt.

Werkwijze
Schaamlipverkleining: verkleinen van de 
overtollige huid van de kleine en – de grote 
schaamlippen. De plastisch chirurg haalt het 
overtollig weefsel weg en de wondjes worden 
met kleine oplosbare hechtingen gesloten. 

Na de ingreep
De meeste voorkomende complicatie is een 
nabloeding die in de eerste uren na de operatie 
kan optreden. Na de operatie moet je het gebied 
goed schoonhouden. Het is aan te raden om de 
eerste dagen geen strakke broeken te dragen. 
Als je last hebt van de wonde dan kunnen koude 
compressen het ongemak verminderen. Sporten 
en seksuele gemeenschap worden de eerste 6 
weken afgeraden. Het is ook heel belangrijk om 
regelmatig te douchen.

Ten slotte
De folder bestaat uit algemene teksten, bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met de arts. De 
algemene informatie kan niet altijd recht doen 
aan iedere individuele situatie. Heb je na het 
lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de 
plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag 
met je doornemen. Het kan handig zijn jouw 
vragen vooraf op papier te zetten.
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