Besnijdenis
(circumcisie)

Binnenkort wordt bij u of bij uw zoon een besnijdenis verricht. In
deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de operatie
en de nazorg. De medische term voor besnijdenis is circumcisie.
Een besnijdenis wordt meestal gedaan omdat de voorhuid
vernauwd is en niet meer over de eikel geschoven kan worden.
Soms zijn er hygiënische redenen voor het doen van een
besnijdenis. Bij een besnijdenis wordt de voorhuid van de penis
verwijderd.

Voorbereiding
Kinderen
Bij kinderen wordt de ingreep gedaan op de operatiekamer tijdens een
dagopname, onder een korte, algehele verdoving (narcose). Uw zoon moet
daarom nuchter zijn. Enkele aandachtspunten:
• Uw zoon mag vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken.
• Als uw zoon bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal de arts met u
bespreken hoeveel dagen voor de operatie uw zoon moet stoppen met
deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over,
neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.
• Neem een strakke, ondersteunende onderbroek mee naar het ziekenhuis.
• De operatie kan niet doorgaan als uw kind op de ochtend van de ingreep
een temperatuur heeft hoger dan 38º C, of als er in de omgeving van
uw kind besmettelijke ziekten voorkomen (zoals mazelen, waterpokken,
rodehond en bof). Neemt u in dat geval contact op met de polikliniek
Urologie.
• U meldt zich met uw zoon op de kinderafdeling. Daar krijgt uw zoon
een operatiejasje aan en wordt hij naar de operatiekamer gebracht.
Vervolgens wordt de narcose toegediend met een kapje of infuus. Bij een
infuus wordt eerst een verdovende zalf op de arm gesmeerd, waar het
naaldje voor het infuus in wordt geprikt.

Volwassenen
Bij volwassenen vindt de ingreep plaats op de polikliniek Urologie. U wordt
plaatselijk verdoofd. Enkele aandachtspunten:
• U hoeft niet nuchter te zijn.
• Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de arts met u
bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze
medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over, neemt
u dan contact op met de polikliniek Urologie.
• Neem een strakke, ondersteunende onderbroek mee naar het ziekenhuis.
• Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat iemand u
kan ophalen of dat u gebruik maakt van het openbaar vervoer.

De ingreep
Kinderen
Nadat uw kind verdoofd is, desinfecteert een verpleegkundige het
operatiegebied en dekt het hierna steriel af. De uroloog verwijdert
vervolgens de voorhuid. Met een aantal oplosbare hechtingen wordt de
huid van de penis vastgemaakt aan de huid, net onder de rand van de eikel.
Het wondgebied wordt daarna verbonden. Ondanks het verband kan uw
zoon gewoon plassen. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.
Volwassenen
Een verpleegkundige of doktersassistente brengt u naar de behandelkamer.
U doet uw broek en ondergoed uit. Daarna neemt u plaats op de
behandeltafel. De uroloog geeft een injectie in de huid aan de basis van
de penis, waardoor de penis gevoelloos wordt. Nadat u verdoofd bent,
desinfecteert een verpleegkundige het operatiegebied en dekt het hierna
steriel af. De uroloog verwijdert vervolgens de voorhuid. Met een aantal
oplosbare hechtingen wordt de huid van de penis vastgemaakt aan de huid,
net onder de rand van de eikel. Het wondgebied wordt daarna verbonden.
Ondanks het verband kunt u gewoon plassen. De ingreep duurt ongeveer
20 minuten.

Nazorg
Kinderen
Na de operatie kan uw zoon misselijk zijn. Zodra hij goed wakker is en
de misselijkheid wat is weggetrokken, wordt hij teruggebracht naar de
kinderafdeling. Hier mag hij weer drinken en eventueel iets eten. Gaat het
drinken goed, dan wordt het infuusnaaldje verwijderd. Als uw zoon weer
heeft geplast dan mag hij naar huis.
Enkele aandachtspunten:
• Na 24 uur mag het verband thuis worden verwijderd. De wond hoeft niet
opnieuw te worden verbonden. Eventueel kunt u de eikel van de penis
insmeren met vaseline. Dit helpt tegen irritatie.
• De eerste dagen kan de eikel gevoelig zijn en er rood uitzien.
• Na een paar dagen geneest de wond en neemt de pijnlijkheid af. Bij de
hechtingen kan de wond nog een tijdje gevoelig blijven.
• Bij pijn mag u uw zoon een paracetamol tablet of zetpil geven volgens de
op de verpakking aangegeven dosering.
• De huid kan bij de hechtingen nog enkele dagen gezwollen zijn. Dit treedt
vooral op bij het riempje van de voorhuid. De zwelling trekt vanzelf weg.
• Om zwelling te beperken, adviseren wij gedurende een week de penis
omhoog, tegen de buikwand te dragen.
• Om de penis rust te geven, zijn strakke, ondersteunende onderbroeken
het meest geschikt.
• Als uw zoon bloedverdunnende medicijnen gebruikte voor de ingreep,
mag hij daar na de ingreep weer mee beginnen.
• De dag na de operatie mag uw kind weer douchen. Dep na het douchen
de wond goed droog.
• Wij raden u aan om uw zoon gedurende twee weken niet te laten sporten
of zwemmen.
Volwassenen
Na de operatie is het verstandig de rest van de dag rustig aan te doen.
Enkele aandachtspunten:
• Na 24 uur mag het verband thuis worden verwijderd. De wond hoeft niet
opnieuw te worden verbonden. Eventueel kunt u de eikel van de penis
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insmeren met vaseline. Dit helpt tegen irritatie.
De eerste dagen kan de eikel gevoelig zijn en er rood uitzien.
Na een paar dagen geneest de wond en neemt de pijnlijkheid af. Bij de
hechtingen kan de wond nog een tijdje gevoelig blijven.
U kunt paracetamol tabletten innemen tegen de pijn, volgens de op de
verpakking aangegeven dosering.
De huid kan bij de hechtingen nog enkele dagen gezwollen zijn. Dit treedt
vooral op bij het riempje van de voorhuid. De zwelling trekt vanzelf weg.
Om zwelling te beperken, adviseren wij gedurende een week de penis
omhoog, tegen de buikwand te dragen.
Om de penis rust te geven, zijn strakke, ondersteunende onderbroeken
het meest geschikt.
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikte voor de ingreep, mag u
daar na de ingreep weer mee beginnen.
De dag na de operatie mag u weer douchen. Dep na het douchen de wond
goed droog.
Wij raden u aan om twee weken niet te sporten of te zwemmen.
Zolang de wond nog gevoelig is en de hechtingen nog niet verdwenen
zijn, adviseren wij u geen geslachtsgemeenschap te hebben.
Na de operatie zult u één à twee dagen niet kunnen werken.

Complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico en ook bij deze operatie is er
een (kleine) kans op complicaties. Als u na de ingreep last krijgt van
onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:
• Als er na de ingreep een bloeding optreedt.
• Bij een ontsteking van de wond. Dit komt enkele keren voor (bij 0.2-1,5%
van de ingrepen).
• Als de penis dikker wordt.
• Bij meer pijn of koorts boven de 38,5º C.
• Als er pus uit de wond komt.
Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en
in het weekend kunt u contact opnemen met de de afdeling Spoedeisende
Hulp.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact
Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na
het lezen van de folder nog vragen of heeft u vragen over uw specifieke
situatie, stelt u die dan aan uw uroloog. De contactgegevens:
• Polikliniek Urologie HMC Antoniushove:
• Polikliniek Urologie HMC Bronovo:		
• Polikliniek Urologie HMC Westeinde:		

088 979 43 90
088 979 41 44
088 979 24 54

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u ook bellen met de
Spoedeisende Hulp:
• SEH HMC Bronovo:		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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