Urologie

Besnijdenis bij kinderen
Circumcisie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

In overleg met uw arts zal er bij uw zoon een circumcisie (besnijdenis) worden
gedaan. Bij een besnijdenis wordt een deel van de voorhuid of de hele
voorhuid van de penis operatief verwijderd.
De meest voorkomende reden voor een besnijdenis is een te nauwe
voorhuid. Dit kan problemen geven bij het plassen of een ontsteking
veroorzaken van de eikel en/of de voorhuid. Het geloof of het beter kunnen
schoonhouden van de penis kunnen ook een reden zijn voor besnijdenis.

Voorbereiding

Bij deze ingreep wordt anesthesie (verdoving) gebruikt. Om uw zoon veilig
anesthesie te kunnen geven, is er informatie over zijn gezondheid nodig. Uw
kind krijgt hiervoor een afspraak bij het POS (preoperatief spreekuur). Daar
hebben u en uw kind onder andere een gesprek met de anesthesioloog over
de verdoving.
De afdeling Opnameplanning neemt contact met u op om een datum voor
het POS af te spreken. U ontvangt daarna:
• Een afspraakbevestiging.
• De informatie “Zorg rondom de behandeling of operatie van uw kind”.
• Een uitnodiging voor het invullen van een gezondheidsvragenlijst.

De ingreep

Nadat uw zoon onder narcose is gebracht, wordt de penis gedesinfecteerd en
wordt het operatiegebied afgedekt met steriele doeken.
Met een kleine snee wordt de voorhuid van de penis verwijderd zodat de
eikel geheel of gedeeltelijk bloot komt te liggen. Na het verwijderen van de
voorhuid worden oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de eikel.
Soms zijn er verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze
worden tijdens de operatie losgemaakt.
De operatie duurt 20 tot 30 minuten.

Na de ingreep
•
•
•

De penis wordt verbonden met steriele gazen met daarop een
verdovende gel. Als dit gaas loslaat, hoeft het niet vervangen te worden.
Na de besnijdenis is de eikel meestal onbedekt. Dit is vooral de eerste
dagen zeer gevoelig.
Als er tijdens de ingreep verklevingen zijn losgemaakt, ziet de eikel er
enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na ruim een week
ontstaat er een nieuwe huidlaag.

Nazorg

Douchen/baden
•
•

De dag na de operatie mag uw zoon weer douchen. Als het gaas nog niet
heeft losgelaten, kan het losgeweekt worden onder de douche.
Als er veel afscheiding uit de wond komt, mag uw zoon 2 keer per dag, 3
tot 5 minuten in een bad met lauw water zitten. Vanwege de oplosbare
hechtingen, wordt het afgeraden om langer in bad te gaan.

Kleding
•

Uw zoon kan het beste een strakke onderbroek dragen (geen boxershort).
Strakke onderbroeken geven de penis een betere ondersteuning
waardoor de wond meer rust krijgt.

Activiteiten

Uw zoon kan:
• Tot 2 weken na de operatie niet sporten, fietsen of zwemmen.
• Ongeveer 3 tot 5 dagen niet naar school.

Pijn

Uw zoon kan:
• Na de operatie een paar dagen pijn houden. Hiervoor kunt u hem
paracetamol (tabletten of zetpillen) geven. U krijgt een advies voor deze
pijnstilling mee van de verpleegkundige.
• Enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen.

Hechtingen
•
•

De hechtingen lossen meestal na 7 dagen op en hoeven dus niet
verwijderd te worden.
Er kunnen korstjes komen op de plaats van de hechtingen. Deze korstjes
verdwijnen vanzelf.

Controle afspraak

U krijgt een afspraak mee voor een controle bij de uroloog. Als u geen
afspraak hebt meegekregen, kunt u zelf een afspraak malem bij de polikliniek
Urologie.
De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8:00 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.

Complicaties

De mogelijke complicaties hebben bijna altijd te maken met de wond:
• Er kan een nabloeding optreden. Dit ziet u aan een bloederig verband of
een bloeduitstorting onder een hechting.
• Soms geneest de wond niet goed en kan er een infectie of abces
ontstaan.

Wanneer moet u contact opnemen

U moet contact opnemen als:
• De pijn steeds erger wordt.
• Er pus of bloed uit de wond komt.
• De penis steeds dikker wordt.
• Uw kind koorts krijgt boven 38,5 °C.
De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8:00 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.
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Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door de uroloog aan u
verteld worden.
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