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Deze folder geeft u informatie over de besnijdenis (circumcisie).
Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de 
voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een 
medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten.
Om geloofsredenen kan ook tot een besnijdenis worden besloten.

Folders voor kinderen:
• Uw kind op de Dagbehandeling (informatie voor ouders).
• Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)

Folders voor volwassenen:
• Welkom op de Dagbehandeling / Kort verblijf
• Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)

Scheren
• Het operatiegebied moet u NIET zelf scheren. Dit gebeurt op de 

operatiekamer. Zo wordt voorkomen dat er misschien kleine wondjes 
ontstaan bij het scheren die infectie kunnen veroorzaken. Voor de 
operatie moet u zich goed wassen/douchen met water en zeep.  
GEEN bodylotion / crème gebruiken!

• Voor de instructies over eten en drinken voor de operatie zie de folder 
‘Anesthesie’ en de schriftelijke bevestiging voor de operatie.
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De operatie
De ingreep wordt doorgaans in dagbehandeling uitgevoerd, meestal onder 
plaatselijke verdoving. Er worden dan twee injecties aan de basis van de 
penis gegeven. De gehele penis is daarmee tijdens de ingreep verdoofd.
Bij kinderen wordt de ingreep ook wel onder algehele anesthesie (narcose) 
uitgevoerd.

Bij een besnijdenis (circumcisie) wordt de voorhuid een stuk ingekort. 
Gebeurt dat met een chirurgische ingreep dan wordt - na het losmaken en 
verwijderen van de voorhuid - het restant met oplosbare hechtingen 
vastgemaakt aan de rand van de eikel. Tegenwoordig wordt ook wel gebruik 
gemaakt van een soort ronde klem, die over de penis heen kan worden 
geschoven en op de voorhuid wordt geplaatst. De voorhuid wordt op die 
manier langzaam ‘afgeklemd’. Het plaatsen van deze klem gebeurt ook 
onder een plaatselijke verdoving.

Na de besnijdenis komt de eikel geheel bloot te liggen. Wanneer dat als 
behandeling wegens een vernauwing van de voorhuid (phimosis) niet de 
wens van de patiënt is, kan de arts een voorhuidplastiek doen, waarbij de 
voorhuid wijder wordt gemaakt.
Een besnijdenis (circumcisie) duurt ongeveer een halfuur. Na een tot twee 
uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer 
terug.

De ingreep bij een kind
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 zelf 
duurt ongeveer 20 minuten. Het wondverband dat aan het einde van de 
operatie wordt aangebracht mag 24 uur blijven zitten. Als het verband 
eerder afvalt, mag de penis weer met een droog steriel gaasje verbonden 
worden. Het wondje zal na de operatie een beetje dragen. Probeer de penis 
na het wassen zo droog mogelijk te maken en te houden.
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Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de 
normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. 
Gelukkig komen deze weinig voor.

U moet bij onderstaande klachten contact opnemen met het ziekenhuis:
• een nabloeding. Een klein beetje bloed is normaal na de operatie, maar 

als het bloed uit de wond blijft druppelen of de penis zwelt erg op, dan is 
dat niet normaal;

• toenemende pijnklachten die niet goed reageren op pijnstiling;
• problemen met plassen;
• koorts boven de 38,5°C.

Na de ingreep
Als de verdoving uitgewerkt is kunnen er wat pijnklachten zijn, waarvoor 
pijnstillers als paracetamol kunnen helpen. Deze zijn te koop bij apotheek en 
drogist en het is raadzaam om voor de ingreep alvast deze pijnstillers in 
huis te hebben.
Het plassen kan de eerste paar keer een branderig gevoel geven.
Dit verdwijnt bij doorplassen.
Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen.

Controleafspraak
Kinderen hoeven niet terug te komen op de polikliniek. Bij vragen of 
problemen kunt u uiteraard contact opnemen met de polikliniek Chirurgie of 
buiten kantoortijden met de SEH (spoedeisende hulp).
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Adviezen voor thuis
Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauwrood uitzien.
Dit verdwijnt in de loop van de week.
Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving.
Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het 
beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. 
Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact 
op met het ziekenhuis.

Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan 
vernemen wij dat graag van u.

Polikliniek Chirurgie
T 010 297 52 20
Maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur
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