Besnijdenis (circumcisie) bij
kinderen
Urologie

Inleiding

In overleg met uw behandelend uroloog zal er bij u of uw zoon(tje) een circumcisie
worden verricht. Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte of de
gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd.
De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Gevolg
hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie en
geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Voorbereiding

Voor de operatie dient uw zoon(tje) nuchter te zijn. Meer informatie hierover kunt u
vinden in de anesthesiefolder die u bij de poli preoperatief heeft meegekregen.
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Nazorginstructies na de ingreep

Als bij uw kind de operatie in dagverpleging geschiedt, kan hij dezelfde dag nog
naar huis, meestal nadat hij geplast heeft. De dag na de operatie kunt u uw kind
weer zijn gang laten gaan. De volgende dag mag uw kind weer douchen. Zo nodig,
indien de eikel van de penis rood geïrriteerd is of schaafwondjes heeft (door het
losmaken van verklevingen) is het aan te raden om te baden in lauwwarm water
(zo nodig met biotex bij ontsteking), dit mag echter pas na drie tot vier dagen na de
operatie in verband oplosbare hechtingen.
Hierdoor wordt de infectie rondom de hechtingen en het wondgebied voorkomen.
Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven zijn gewone
onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts). Er zijn verder geen echte
beperkingen.
Bij pijn mag u uw zoon(tje) drie tot vier maal daags een paracetamol tablet of zetpil
geven. Afhankelijk van het herstel kan hij enkele dagen niet naar school. Het is
beter dat hij de eerste twee weken niet sport of zwemt. Ons advies is om ongeveer
tot 24 uur na de operatie de penis te verbinden, daarna hoeft er in principe niets
meer omheen. Mocht ondanks het losweken onder de douche het verband
moeizaam te verwijderen zijn, volgen hieronder nog enige tips:
Thuis geen verband, maar uw zoontje in z’n blote billen laten lopen.
Vettig gaas & steriel gaas los in de luier/onderbroek.

Complicaties

Basisregel van de wondbehandeling is schoon en droog houden van het
wondgebied. Dus na douchen de wond droogdeppen. De mogelijke complicaties
beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding optreden die zich
kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting.
Soms treedt een wondgenezingsstoornis op in de vorm van infectie of abces. Indien
de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds
dikker wordt of u koorts krijgt boven 38,5° C moet u contact opnemen met uw
behandelend uroloog.
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Wat te doen bij verhindering of ziekte?

Als u door ziekte of door andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen,
neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan
dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden
kunnen aanleiding tot wijzigingen geven. Dit zal altijd door uw behandelend uroloog
aan u kenbaar gemaakt worden. Als er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen over
maakt of nog vragen resteren, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie
Locatie Purmerend: (0299)457139
Bij klachten en acute problemen s ‘avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457
Locatie Hoorn: (0229)257826
Bij klachten en acute problemen s ’avonds en in het weekend dan graag contact
opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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