
Opheffen van een 
vernauwde voorhuid 
Preputiumplastiek

Urologie/Kindergeneeskunde



In overleg met de arts zal bij uw zoon een preputiumplastiek worden gedaan. 
Dit is een ingreep waarbij een vernauwing in de voorhuid (preputium) wordt 
opgeheven. 

Voorbereiding
Bij deze ingreep wordt anesthesie (verdoving) gebruikt. Om uw zoon veilig
anesthesie te kunnen geven, is er informatie over zijn gezondheid nodig. Uw
zoon krijgt hiervoor een afspraak bij het POS (preoperatief spreekuur). Daar
hebben u en uw zoon 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
Uw zoon wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling van de 
Kinderafdeling. De ingreep wordt gedaan op de operatiekamer.  
Bij deze ingreep wordt de voorhuid ingeknipt en gehecht zodat de voorhuid 
ruimer wordt. Er worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze hechtingen 
hoeven later dus niet verwijderd te worden. 
De hele ingreep duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Uw zoon mag dezelfde 
dag weer naar huis.

Na de ingreep
De wond en wondverzorging
• De wond moet de eerste dagen rust hebben.
• Uw zoon kan het beste een strakke onderbroek dragen (geen wijde
 boxershort). Een strakke onderbroek geeft de penis een betere
 ondersteuning waardoor de wond meer rust krijgt. 
• Als er wat bloedverlies is, houd de penis dan ongeveer 10 minuten met  
 een schoon gaasje aan de bovenkant stevig vast. Meestal stopt het   
 bloeden dan vanzelf.
• Douchen mag vanaf de dag na de ingreep. Na het douchen moet de wond  
 worden drooggedept. In bad gaan mag vanaf 1 week na de ingreep.
• Vanaf de dag na de ingreep moet de voorhuid 2 keer per dag voorzichtig  
 worden teruggeschoven, schoongespoeld en drooggedept. Hierbij mag  
 geen zeep worden gebruikt. Doe dit tot de wond genezen is.



Pijn
• Uw zoon heeft enkele dagen een pijnlijk gevoel. U krijgt een advies voor
 pijnstilling met paracetamol en een verdovende gel mee. 
• Ook kan uw zoon enkele dagen een branderig  gevoel hebben tijdens het  
 plassen; dit verdwijnt gewoonlijk weer.

Hechtingen
• De hechtingen lossen meestal na 2 weken op.
• Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen  
 gaan schrijnen. Haal deze korstjes er niet af, ze vallen er vanzelf af.  

Sporten
• Sporten en zwemmen kan weer vanaf 2 weken na de ingreep. 

Wanneer moet u contact opnemen
Neem contact op met de polikliniek Urologie:
• Als het bloeden niet stopt.
• Als uw kind koorts krijgt boven de 38,5° C. 
• Als de pijn erger wordt.
• Als uw kind niet meer kan plassen.

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8:00 tot 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.

Buiten deze uren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de
Dokterswacht.

Controle
U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek op de polikliniek Urologie.

Tenslotte
Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door de uroloog aan u
verteld worden.



Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

www.mijnantonius.nl 23
-0

6-
20

21


