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Besnijdenis / circumcisie onder narcose

Inleiding
Uw huisarts heeft uw zoon verwezen voor een besnijdenis. Als uw kind 
jonger is dan twaalf jaar, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is 
uw kind twaalf jaar of ouder dan is behalve uw toestemming ook de 
toestemming van uw kind zelf nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind 
zelfstandig over een medische behandeling beslissen.
Een besnijdenis kan nodig zijn in verband met een vernauwing van de 
voorhuid. In medische termen heet dit phimosis. Hierdoor kunnen 
moeilijkheden optreden bij het plassen of een ontsteking van de eikel of 
voorhuid en later ook pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap.
De voorhuid moet daarom worden verwijderd. Dit heet besnijdenis of 
circumcisie. Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor. 
Dit kan dus ook een reden zijn om deze ingreep te laten doen, maar dit 
wordt echter vaak niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Ook zijn er ouders die bij hun zoon een besnijdenis wensen uit hygiënische 
redenen. Dit wordt vaak ook niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
Informeer in ieder geval bij uw verzekering of deze ingreep vergoed wordt.
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Voorbereiding op de opname
Bij kinderen (tot ongeveer 16 jaar) vindt de operatie plaats onder algehele 
narcose. Daarom wordt er een dagopname afgesproken op de afdeling 
Dagbehandeling en gaat u met uw kind naar het spreekuur van de 
anesthesioloog. Bereid uw kind voor op de onbekende wereld van het 
ziekenhuis, de operatie en hoe uw kind zich na de operatie voelt. 
Het is verstandig om met uw kind naar de voorlichtingsmiddag te komen. 
Deze is op woensdag middagen. Raadzaam is om uw kind beetje bij beetje 
te vertellen wat er vóór en na de operatie gaat gebeuren. Vertel uw kind dat 
het waarschijnlijk een dagje in het ziekenhuis moet blijven. Uw kind heeft 
tijd nodig om die informatie op zijn gemak te verwerken.

Elke woensdagmiddag wordt een voorlichtingsmiddag georganiseerd voor 
kindertjes die geopereerd moeten worden.
Voor informatie hierover kunt u bellen met:

Dagbehandeling 4 CJ
T 010 297 52 24

De behandeling
Is er alleen sprake van een vernauwing, dan kan bij kinderen eventueel een 
gedeeltelijke verwijdering van de voorhuid met verwijdingsplastiek worden 
verricht. Hierbij is de eikel nog voor een deel bedekt.
Dit is deels een cosmetische operatie, waarvan het uiteindelijke resultaat 
niet zeker kan worden voorspeld. Er is een verhoogde kans op het opnieuw 
optreden van vernauwing van de voorhuid, het een reden kan zijn om te 
kiezen voor een totale besnijdenis. Na chronische ontstekingen met 
vernauwing wordt in het algemeen de voorhuid geheel verwijderd. 
Er worden rondom oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de 
eikel. Deze hechtingen lossen meestal na veertien dagen op en hoeven dus 
niet te worden verwijderd. De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. 
Dit kan met name de eerste dagen gevoelig zijn en gedurende enkele weken 
een plaatselijke irritatie veroorzaken.
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Er kunnen verklevingen aanwezig zijn tussen de voorhuid en de eikel. 
Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor kan de eikel de 
eerste dagen na de operatie er soms rood, iets gezwollen of geïrriteerd uit 
zien. Doorgaans is dit niet verontrustend. Na één week ontstaat er 
geleidelijk een nieuwe huidlaag en verdwijnen de klachten. Na de operatie 
wordt de penis verbonden met een gaasje en speciale crème.

Duur ingreep
De ingreep duurt ongeveer twintig minuten.

Nazorg thuis
Na 24 uur mag uw zoon weer douchen en na vijf dagen weer baden. 
De wond is dan voldoende dicht. De wond droogdeppen en nog gedurende 
twee à drie dagen dun insmeren met circumcisie crème.
Het is raadzaam de penis zoveel mogelijk hoog te dragen om zwelling te 
voorkomen. Een strakke luier, onderbroekje of zwembroekje kan daarbij 
helpen.
De eerste dagen kan tijdens het plassen een branderig gevoel ontstaan; bij 
doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer. Op de plaats van de hechtingen 
kunnen korstjes ontstaan, die kunnen gaan schrijnen. De hechtingen lossen 
vanzelf op tussen de 10de en 20ste dag.
De dag na de operatie kunt u uw kind weer zijn gang laten gaan. Als uw 
zoontje al naar school gaat, kunt u hem beter enkele dagen thuis houden. 
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Zwemmen mag pas als de wond genezen is, na ongeveer twee weken. 
Sporten mag hij pas na één à twee weken. Bij pijn mag uw zoontje drie tot 
vier maal daags een kinderparacetamoltablet of zetpil innemen.
Na de ingreep blijft uw kind minimaal 2 uur op de afdeling, nadat hij geplast 
heeft mag hij naar huis.
Als ouder of verzorger krijgt u instructies mee over de wondverzorging

Wanneer een arts raadplegen
Complicaties komen zelden voor. Er kan een nabloeding optreden. Dit merkt 
u aan een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. 
Soms treedt een ontsteking in de wond op. Als de pijn steeds erger wordt, 
er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of uw kind 
koorts krijgt boven de 38.5°C, moet u contact opnemen met de uroloog. In 
het weekend en avond/nacht kunt u met uw vragen terecht bij de 
dienstdoende huisarts, die u eventueel doorverwijst naar het ziekenhuis.

Vragen
Als u vragen hebt over de behandeling, kunt u deze altijd stellen aan de arts 
of verpleegkundige van de polikliniek Urologie.
Zij geven u graag antwoord.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 16.00 uur.

Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 54 50

Urologieverpleegkundige
T 010 297 53 46



7



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar
Circumcisie onder narcose

800663-NL / 2014-05


