Urologie/Kindergeneeskunde

Opheffen van een vernauwde voorhuid bij
een jongen
Preputiumplastiek

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

In overleg met uw arts zal bij uw kind een vernauwing in de voorhuid
(preputium) worden opgeheven. Als gevolg van deze vernauwing kan een
ontsteking van de eikel of voorhuid optreden. Dit is pijnlijk.

Voorbereiding

Uw kind moet voor de ingreep nuchter zijn.

De ingreep

De ingreep wordt gedaan op de operatiekamer. Uw kind wordt opgenomen
op de afdeling dagbehandeling van de Kinderafdeling. De ingreep duurt
ongeveer 20 tot 30 minuten. Bij de ingreep wordt de voorhuid ingesneden
en worden rondom oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de
eikel. Deze hechtingen lossen meestal na twee weken op en hoeven dus niet
verwijderd te worden.
Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of deze ingreep vergoed wordt.

Na de ingreep

• Als er enig bloedverlies optreedt, de penis gedurende 10 minuten met
een schoon gaasje aan de bovenkant stevig vasthouden. Meestal stopt het
bloeden dan vanzelf.
• Na het plassen moet de voorhuid weer terug over de eikel geschoven
worden.
• Na de ingreep heeft uw kind enkele dagen een pijnlijk gevoel. U krijgt een
advies voor pijnstilling met Paracetamol en een verdovende gel mee.
• Ook kan uw kind enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het
plassen; dit verdwijnt gewoonlijk weer.
• Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen
gaan schrijnen. Deze korstjes er niet afhalen, ze vallen er vanzelf af.
• Om de penis te ondersteunen en de wond rust te geven zijn gewone 		
onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts).
• De dag na de ingreep mag uw kind weer douchen. Na het douchen is het
verstandig de wond droog te deppen. Baden wordt de eerste 			
week afgeraden.
• Het is aan te raden na ongeveer 3 tot 5 dagen te beginnen met 2x per dag
de voorhuid voorzichtig terug te schuiven, schoon te spoelen en droog te
deppen. Gebruik hierbij geen zeep.
• De eerste dagen de wond rust geven.
• We adviseren om de eerste twee weken na de operatie uw kind niet te
laten sporten en te zwemmen. 		

Contact

U moet contact opnemen 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.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek (na 3 tot 6 weken) op de
polikliniek.

Tot slot

In deze folder staat algemene voorlichting. Deze is bedoeld als extra
informatie naast het gesprek met degene die u behandelt. Omstandigheden
kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd aan u verteld worden.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op werkdagen
tussen 8:00 uur en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.
Buiten deze uren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de
Dokterswacht.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent om de afspraak
voor uw kind na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
polikliniek Urologie.
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