Urologie/Kinderafdeling

Hypospadie en de corrigerende operatie
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Een hypospadie is een aangeboren, abnormale uitmonding van de plasbuis
aan de onderkant van de penis. Het komt bij ongeveer 1 op de 200 jongens
voor. Uw kind heeft een hypospadie en wordt daaraan geopereerd. Hierdoor
worden plasproblemen op latere leeftijd en een abnormale stand van de
penis bij erectie voorkomen. Daarnaast geeft de ingreep een cosmetische
verbetering.

De operatie

Bij deze ingreep is narcose nodig. Uw kind moet daarom vóór de ingreep
nuchter zijn (niet eten en drinken). Meer informatie hierover vindt u in de
folder: “Zorg rondom de operatie of behandeling van uw kind’’.
Een verpleegkundige van de Kinderafdeling informeert u over de gang van
zaken op de operatieafdeling. Als uw kind oud genoeg is om het te begrijpen,
zal ook hem verteld worden wat er gaat gebeuren.
De uroloog is verantwoordelijk voor de technische uitvoering van de operatie.
De anesthesist is verantwoordelijk voor de narcose.
Tijdens de operatie wordt de achterzijde van de voorhuid van de penis
gebruikt om de huid die aan de voorzijde niet aanwezig is, aan te vullen. De
penis krijgt na de operatie een besneden uiterlijk. De operatie duurt ongeveer
1,5 uur.

Na de operatie

Als uw kind terug is op de kinderafdeling heeft hij een infuus voor toediening
van extra vocht. Hij mag al snel weer eten en drinken.
Om het geopereerde gebied rust te geven zodat het optimaal geneest,
heeft uw kind een slangetje dat rechtstreeks via de buikwand in de blaas
zit. Dit heet een suprapubische katheter. Via deze katheter loopt de urine
in een zakje. In de penis zit een ander dun slangetje dat ervoor zorgt dat
het plasgaatje en de plasbuis goed open blijven. Dit slangetje zit met een
hechting vast aan de penis en moet 3 tot 4 dagen blijven zitten. Uw kind
draagt tijdens deze periode dubbele luiers. De eerste luier is ingeknipt tot
voorbij het verband. De tweede luier (de beschermende stootrand) moet
daaroverheen worden gedragen.

De temperatuur wordt 3 keer per dag gemeten om een eventuele infectie
op tijd te herkennen. Tegen de pijn worden paracetamol zetpillen gegeven.
Tegen blaaskrampen moet uw kind 10 dagen lang het medicijn Oxybutinine
gebruiken.
Na 3 tot 4 dagen mag uw kind in bad. Hierdoor weken het verband en
alle pleisters los. De kinderverpleegkundige verwijdert het verband en de
hechting die bovenop de penis zit en haalt het slangetje uit de penis.

Naar huis

Na controle door de uroloog mag uw kind naar huis. U zult instructie krijgen
hoe u thuis moet omgaan met de katheter. Een week later komt u terug
om de katheter te laten verwijderen door een verpleegkundige van de
kinderafdeling. 2 uren vóórdat u de afspraak op de kinderafdeling hebt, doet
u het afsluitdopje in het uiteinde van de katheter. Een katheterzak is dan niet
meer nodig.
Uw kind krijgt een antibioticakuur van een week. U krijgt een recept mee voor
alle materialen die nodig zijn. Ook de antibiotica staan op dit recept.

Controleafspraak

Voor de controle door de uroloog krijgt u een afspraak mee of kunt u zelf een
afspraak maken via de polikliniek Urologie,
U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 11:30 uur
contact opnemen.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 95.

Tenslotte

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die
u van uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Bijzondere
omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door
de uroloog aan u verteld worden.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 84 00.
U kunt ook contact opnemen met de Kinderafdeling.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 30.
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