
Circumcisie

Informatiebrochure

Controle

U mag zich aanmelden bij dr. ................................... 
op campus:

c Brugsesteenweg Roeselare
c Menen

U wordt op  ...  /  ...  /  ...    om      ...      uur verwacht.

Indien belet, gelieve te verwittigen op het nummer  
051 23 70 08.

Bij problemen of vragen kunt u steeds uw huisarts of 
uroloog raadplegen.

Contact
AZ Delta, campus Menen
Dagziekenhuis kinderziekten

Christophe Delie
Hoofdverpleegkundige
t  056 52 21 74
e  christophe.delie@azdelta.be

AZ Delta, campus Brugsesteenweg
Dagziekenhuis kinderziekten

Vanessa Bekaert
Adjunct-hoofdverpleegkundige
t 051 23 63 39
e vanessa.bekaert@azdelta.be

Artsen
Dr. Kristien Boel
Dr. Lieven Goeman
Dr. Wouter Marchand
Dr. Hans Van der Eecken
Dr. Jean-Louis Vanhoucke
Dr. Lieven Verhamme

Secretariaat urologie - urodynamica - 
urologische oncologie - kinderurologie
t 051 23 70 08
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Beste ouder
Bij uw zoon werd in overleg met uw arts beslist om een 
totale circumcisie of besnijdenis uit te voeren.
Deze folder geeft u informatie over de ingreep en de 
nazorg bij thuiskomst.

Wat is een circumcisie?

Een circumcisie of besnijdenis is een heelkundige 
behandeling waarbij de volledige voorhuid van de penis 
wordt weggenomen. De overblijvende huid van de
penis wordt gehecht op een randje net onder de eikel. 

De hechtingen die worden gebruikt, zijn zelfverterend 
en moeten dus niet worden verwijderd.
De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en even-
tueel onder extra lokale verdoving zodat uw kind geen 
pijn voelt de eerste uren na het ontwaken.

De eerste dagen na de operatie kan de penis wat 
gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optre-
den. Eventueel kan er nog beperkt bloedverlies zijn. 

Wondzorg

1. Zolang zwelling van de penis aanwezig is na de 
operatie, wordt de penis best naar boven op de on-
derbuik gekleefd (met steriel kompresje ertussen) 
om ontzwelling te bevorderen. Na het urineren 
vernieuwt u het kompres.

2. Gedurende een tweetal weken, 2 x per dag ont-
smetten met Cedium chlorhexidini. Aansluitend 
wordt Terra-cortril oogsuspensie aangebracht ter 
hoogte van de hechtingen.

Pijnstilling na de ingreep

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij 
pijn volgende medicatie best systematisch en op vaste 
tijdstippen toegediend: paracetamolpreparaat:  
1 van volgende, maximum 4 x per dag:
• Dafalgan® siroop of zetpil
• of Perdolan® siroop of zetpil
• of Mobistix® instant poeder

Indien nodig kunt u het paracetamolpreparaat combi-
neren met 1 van volgende pijnstillende/ontstekingsrem-
mende preparaten (enkel na akkoord van uw behande-
lende arts):
• Nurofen® siroop of zetpil of pil
• of Malafene® siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de 
bijsluiter.
Aspirinebevattende medicatie zoals Aspegic®, Aspirine®, 
Sedergine®, Afebryl®, Perdolan® compositum is af te 
raden na de operatie.

Hygiënische zorg

Douchen is mogelijk. Na het douchen mag u de penis 
droogdeppen maar niet droogwrijven. Gedurende een 
viertal weken mag uw kind geen zitbad nemen en niet 
zwemmen tot de hechtingen beginnen uit te vallen.

Voeding

De eerste dag na de operatie is lichte voeding aangera-
den. Het is belangrijk om veel water te drinken.

Schoolverlet/kinderopvang

De dag na de operatie kan uw kind terug naar school of 
kinderopvang.


