Besnijdenis bij uw kind
(circumcisie chirurgie)

Uw zoon is door de huisarts naar de specialist verwezen voor een besnijdenis
(circumcisie). In deze folder vindt u informatie over de de operatie en nazorg.

Besnijdenis
Een besnijdenis wordt gedaan vanwege een vernauwing van de voorhuid (phimosis). Dit
kan leiden tot ontstekingen of moeilijkheden bij het plassen. Andere redenen zijn hygiënische overwegingen of godsdienstige redenen.

De operatie
Een besnijdenis is een ingreep waarbij de voorhuid of het voorstel deel van de voorhuid
van de penis wordt verwijderd. De ingreep vindt plaats onder algehele narcose en duurt
ongeveer een half uur. Door deze ingreep komt de glans (eikel) bloot te liggen. Als er
verklevingen zijn geweest tussen de glans en de voorhuid, kan de glans er wat ontstoken
uitzien. De wond die is ontstaan door de ingreep wordt gehecht met een krans van
oplosbare hechtingen rondom de eikel. Na de ingreep wordt de penis met steriele gazen
met vaseline verbonden.

Na de operatie
Het plassen hoeft niet pijnlijk te zijn. De eikel kan na de operatie nog wat gevoelig zijn.
Dit verdwijnt na enkele weken. Na de operatie is het operatiegebied, zowel huid als eikel,
altijd gezwollen en geïrriteerd. Deze verschijnselen verdwijnen binnen 1 à 2 weken. De
hechtingen rondom de eikel lossen vanzelf op na 7 tot 14 dagen. Soms komt hierbij wat
gelig wondvocht uit de wondjes. Dit kan vooral aan de onderkant bij het toompje het
geval zijn. U hoeft u zich hier niet ongerust over te maken.

Wondverzorging
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De basis regel van de wondverzorging is om de wond schoon en droog te houden.De
verpleegkundige op de afdeling legt u uit hoe u de wond moet verbinden. Dit verband
moet gedurende twee tot drie dagen, iedere keer na het plassen worden verschoond,
totdat het wondje er droog uitziet. Het is verstandig om gedurende de eerste dagen de
penis omhoog te leggen als dat lukt. Dit om het overtollige wondvocht weg te laten
zakken. Om de penis en het verband te ondersteunen en het wondgebied rust te geven zijn
gewone onderbroeken het meest geschikt. Een boxershort biedt niet genoeg steun. Uw
zoon mag vanaf de dag na de operatie onder de douche met lauwwarm water zonder
zeep. Daarbij mag de penis voorzichtig schoon worden gemaakt. Ook hierna moet het
verband worden verschoond. Na één week mag uw zoon weer in bad.
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Pijnstilling
Uw zoon kan de eerste dagen na de operatie pijn hebben en minder actief zijn dan
anders. Geef uw zoon op de dag van de operatie en de dag erna elke 6 à 8 uur één
(kinder)paracetamol met een maximum van 5 keer verdeeld over 24 uur. Dit geeft u ook
als u denkt dat hij geen pijn heeft. Daarna geeft u uw zoon alleen een pijnstiller als hij
pijn heeft. (Kinder)paracetamol is zonder recept te koop bij de apotheek of drogist. U
kunt het krijgen als zetpil, tablet of drankje. Volg de instructies die in de bijsluiter staan.

Activiteiten
Kinderen geven in het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Uw zoon hoeft
niet in bed te blijven. De eerste twee weken kan hij beter niet fietsen, zwemmen of
sporten. Dit betekent dus ook dat hij niet mee kan doen aan gymnastiek op school. Ook
spelen in het zand of de zandbak wordt afgeraden. Lopen gaat zonder problemen. Als uw
kind fit genoeg is en de wond het toelaat, kan hij na enkele dagen terug naar school.

Ontslag
Na de operatie, verblijft uw kind ter observatie op de kinderafdeling. Uw zoon mag naar
huis als hij goed wakker is, wat heeft gegeten en gedronken, als hij heeft geplast en als
de arts is geweest voor controle. Voor de wondverzorging thuis dient u zelf bij uw
apotheek een aantal steriele gaasjes (5 x 5 cm) en een rolletje leucopor te halen.
U krijgt bij ontslag van uw zoon een afspraak mee voor poliklinisch controle bij de
behandelend arts als hij/zij dat nodig vindt.

Mogelijke complicaties
Neem altijd contact op met de huisarts of behandelend arts als:
 uw zoon thuis hoger dan 38,5ºC koorts krijgt;
 het wondje gaat nabloeden;
 een ontsteking rondom de hechtingen is ontstaan en de eikel zeer pijnlijk is;
 als de pijnstillers onvoldoende werken of de pijn toeneemt.

Vragen?
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich
thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met uw huisarts of met
de polikliniek Chirurgie. De polikliniek Chirurgie is bereikbaar:

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn



maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
tel: 055 - 581 81 20
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maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
tel: 0575 - 592 818
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