Circumcisie (besnijdenis)
Dagbehandeling / Kort verblijf

Beter voor elkaar
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Inleiding
Binnenkort wordt bij uw zoon een besnijdenis verricht. In deze folder willen
wij u of uw zoon informeren over de voorbereidingen op de operatie, de
operatie en de nazorg.
De operatie wordt door de uroloog of de chirurg uitgevoerd.

Een besnijdenis (circumcisie)
Meestal vindt een besnijdenis plaats omdat de voorhuid van de penis te
nauw is.
Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen problemen hebben met plassen.
Ook kan er een ontsteking van de eikel of voorhuid ontstaan.
Bij volwassenen kan een vernauwde voorhuid pijn veroorzaken tijdens een
erectie en geslachtsgemeenschap. Een besnijdenis kan verder verricht
worden als uw geloofsovertuiging dit voorschrijft of uit hygiënische
overwegingen.
Bij een besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis
operatief verwijderd. De arts heeft dit met u besproken.
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De operatie
Deze operatie gebeurt bij kinderen onder volledige anesthesie. Dit betekent
dat uw zoon tijdens de operatie slaapt.
De penis wordt na de verdoving gedesinfecteerd en de schaamstreek wordt
met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid
(gedeeltelijk) verwijderd.
Rondom de basis van de eikel worden oplosbare hechtingen geplaatst.
De operatie duurt ongeveer 20-30 minuten.
Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u
onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u ontvangen
op de preoperatieve polikliniek.
Folders voor kinderen:
• Uw kind op de Dagbehandeling (informatie voor ouders).
• Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.
Folders voor volwassenen:
• Welkom op de Dagbehandeling / Kort verblijf
• Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)
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Nazorg na de operatie
Na de operatie mag uw zoon wat drinken en als dat goed gaat wat eten.
Als uw zoon geplast heeft komt de arts kijken hoe het gaat, daarna mag uw
zoon met ontslag.
De penis is meestal verbonden met een vettig gaas of zalf en met steriele
gazen.
Omdat de voorhuid (gedeeltelijk) is verwijderd, is de eikel meestal
onbedekt. De eerste dagen kan de eikel gevoelig zijn. Tijdens de operatie
zijn de aanwezige verklevingen tussen de voorhuid en de eikel losgemaakt.
De eikel kan hierdoor een paar dagen rood en gezwollen zijn. Ook kunnen
korstjes op de eikel ontstaan. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een
nieuwe huidlaag.

Nazorg thuis
• U krijgt een potje zalf mee, of een recept hiervoor. De eerste twee dagen
moet er ± 5 maal per dag gezalfd worden.
U doet dit als volgt:
U doet een klein beetje zalf op een gaasje en smeert dit uit. Het gaasje
wikkelt u om de penis. Om zwelling te voorkomen dient de penis zoveel
mogelijk omhoog te leggen. U kunt dit doen door een strakke onderbroek te
(laten) dragen. Het is heel belangrijk de wond schoon te houden.
Dit kan door elke dag te douchen. U mag echter de eerste twee weken geen
zeep of badschuim gebruiken.
• De hechtingen in de wond lossen vanzelf op.
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Mogelijke complicaties
Bij deze operatie zijn de volgende complicaties mogelijk:
Er kan een nabloeding optreden. Een nabloeding uit zich in een bloederig
verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Soms treedt er een
infectie of een abces, dit is een met pus gevulde zwelling, op.
U moet bij onderstaande klachten contact opnemen met het ziekenhuis:
• toenemende pijnklachten.
• er komt pus uit de wond.
• de penis wordt dikker.
• koorts boven de 38,5°C.
U kunt bij bovenstaande klachten contact opnemen met de afdeling
dagbehandeling (maandag tot vrijdag tijdens kantooruren):
T 010 297 52 24
Of de polikliniek chirurgie (als de operatie door de chirurg uitgevoerd is):
T 010 297 52 20
Of de polikliniek urologie (als de operatie door de uroloog uitgevoerd is):
T 010 297 54 50
Of de SEH (spoedeisende hulp):
T 010 297 53 00
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