Circumcisie
(besnijdenis)
Urologie

Inleiding

In overleg met uw uroloog heeft u besloten om de voorhuid van de penis
(gedeeltelijk) te laten verwijderen (circumcisie)
Met deze folder informeren wij u over de gang van zaken rond deze operatieve
ingreep. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de
uroloog heeft gehad.

Doel van de ingreep

De medische reden om deze ingreep uit te voeren is een vernauwing van
de voorhuid van de penis waardoor deze niet over de eikel kan worden
teruggeschoven.
Deze ingreep houdt in dat de voorhuid losgemaakt wordt van de eikel en zal
worden verwijderd. Het frenulum (riempje) wordt daarbij doorgenomen. Daarna
wordt de resterende rand met oplosbare hechtingen om de eikel gehecht. Door
deze ingreep komt de eikel geheel of gedeeltelijk bloot te liggen.

Medicijnen en allergieen
•

•
•

•

Wanneer u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals
Ascal, Sintromitis, Marcoumar, Asasantin of Plavix geeft u dit dan door aan
uw behandelend arts. Om bloedingen te voorkomen moet u tijdig met deze
medicijnen stoppen. Stop nooit zelf met uw medicijnen zonder overleg!
U mag deze medicijnen weer starten na de ingreep, in overleg met uw
behandelend uroloog.
Als u pijn heeft na de ingreep, kunt u paracetamol innemen. Maximaal viermaal
per dag één à twee tabletten van 500 mg. Paracetamol is verkrijgbaar bij iedere
apotheek en drogist. Ook is het mogelijk om diclofenac te gebruiken na de
ingreep de eerste uren. Diclofenac is verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.
Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen, latex of bijvoorbeeld
jodium, dan is het noodzakelijk dat u dit vóór de ingreep meldt aan uw
behandelend arts.

Voor, tijdens en na de ingreep

Voor de ingreep: Omdat de circumcisie onder plaatselijke
verdoving wordt uitgevoerd, mag u voor de ingreep gewoon eten en drinken. Om
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infectie te voorkomen, vindt de circumcisie onder steriele omstandigheden plaats.
Daarom is het nodig dat u zelf voor de ingreep de haren rond de penis helemaal
afscheert.
Tijdens de ingreep: U krijgt eerst een plaatselijke verdoving.
Deze verdoving heeft ongeveer tien tot twintig minuten nodig om in te werken.
Hierna zal begonnen worden met het wegknippen van de voorhuid.
Tijdens de ingreep voelt u dat de uroloog bezig is, maar u voelt geen pijn. De
ontstane wondrandjes worden gehecht met oplosbaar draad. Deze hechtingen
lossen vanzelf op na tien tot veertien dagen.
De besnijdenis duurt gemiddeld een kwartier. Na de ingreep blijft u nog even liggen
voor controle op nabloeden.
Na de ingreep:
Van de verpleegkundige krijgt u instructies mee hoe u de wond kunt verzorgen.
Na de ingreep wordt geadviseerd om een strakzittende onderbroek te dragen. Het
is verstandig de dag van de behandeling geen zwaar lichamelijk werk te verrichten.
Indien u werkt, raden wij u aan niet te werken op de dag na de ingreep.
Vanaf de eerste dag na de ingreep wordt geadviseerd dagelijks te douchen of te
baden.
Een erectie kan pijnlijk zijn, daarom is het verstandig de eerste twee weken dit
zoveel mogelijk te vermijden.

Zelf rijden

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u, om wettelijk aansprakelijke redenen, niet zelf
aan het verkeer mag deelnemen. Daarom raden wij u aan een familielid of een
bekende te vragen u op te halen. U kunt het beste per auto (taxi) vervoerd worden.
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Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen
tot wijzigingen aanleiding geven. Uw behandelend uroloog zal dat altijd in overleg
met u doen.
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:

5

6

7

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

FLD-00907-NL 10-12-2020

