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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.

AZ Delta vzw  Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e info@azdelta.be  w www.azdelta.be

www.azdelta.be



Beste ouder

Bij uw zoon werd een vernauwde voorhuid (fimosis) 
vastgesteld. In overleg met uw arts werd beslist om een 
voorhuidsparende operatie uit te voeren.
Deze folder geeft u informatie over de ingreep en de 
nazorg bij thuiskomst.

Wat is een fimosis?

Fimosis is een vernauwing van de voorhuid waardoor 
deze niet kan worden teruggetrokken over de eikel van 
de penis.

De ingreep

Tijdens de ingreep zal de voorhuid verbreed worden 
door een aantal huidflapjes van de voorhuid te ver-
schuiven. Na de operatie zal de eikel bijna volledig 
bedekt zijn met voorhuid.
De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en even-
tueel onder extra lokale verdoving. Op deze manier zal 
uw kind geen pijn voelen tijdens de eerste uren na het 
ontwaken. 

De eerste dagen na de operatie kan de penis wat ge-
zwollen zijn. Er kan blauwe verkleuring optreden en 
beperkt bloedverlies zijn. De hechtingen die gebruikt 
werden, zijn zelfverterend en zullen dus niet verwij-
derd moeten worden. 

Wondzorg

Een goede wondzorg is heel belangrijk. Als dit niet 
gebeurt, kan er opnieuw een vernauwing ontstaan. 

1. Zolang de penis na de operatie gezwollen is, kleeft u 
hem best naar boven op de onderbuik met een  
steriel kompres ertussen. Na het urineren 
vernieuwt u het kompres. 

2. Ontsmet de penis 2 x per dag met Cedium  
chlorhexidini gedurende 2 weken. Schuif bij het 
ontsmetten de voorhuid naar achter zodat alle 
hechtingen en de volledige rand van de eikel goed 
zichtbaar zijn. Breng daarna Terra-cortril 
oogsuspensie aan en schuif de voorhuid weer over 
de eikel. 

3. Na 2 weken ontsmet u de penis nog 1 x per dag 
volgens de bovenstaande procedure. Wanneer de 
wondjes opgedroogd en de draadjes uitgevallen 
zijn, is de wonde van uw kind volledig genezen en 
hoeft u de zalf niet meer aan te brengen. 

4. Het is belangrijk de eerste maanden na de ingreep 
dagelijks de voorhuid achteruit te trekken. Daarna 
is het aangeraden om de voorhuid minstens 1 x per 
week terug te trekken, best in bad. 

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.

Pijnstilling na de ingreep

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij 
pijn best volgende medicatie 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 tablet
• 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.

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.


