Besnijdenis kind
Uw zoon is door de specialist op de opnamelijst geplaatst voor een circumcisie
of besnijdenis. Voor deze ingreep zal hij een dag worden opgenomen op de
Dagbehandeling Kinderen/Jongeren in Rijnstate Arnhem of op de
dagbehandeling in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar.
De arts heeft u uitleg gegeven over de ingreep. In deze folder kunt u de
informatie nog eens nalezen.
Informatie voor ouders en verzorgers van patiënten in Rijnstate
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Besnijdenis
Er zijn twee redenen om een besnijdenis uit te voeren: òf om religieuze
redenen òf vanwege een te nauwe voorhuid, ook wel phimosis genoemd.
In Rijnstate wordt de besnijdenis om religieuze redenen niet uitgevoerd.
De besnijdenis vanwege een vernauwing moet u in de meeste gevallen zelf
betalen. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Als er sprake is van een te nauwe voorhuid, kunnen ontstekingen van de
voorhuid of eikel zijn ontstaan of moeilijkheden bij het plassen. De voorhuid
wordt verwijderd, waarna de eikel onbedekt blijft. Dit heet besnijdenis of
circumcisie. Voor vernauwing van de voorhuid kan ook een ingreep worden
gedaan om een deel van de voorhuid te verwijderen, een zogenaamde
voorhuidplastiek. Uw arts kan u hierover meer vertellen.
De ingreep vindt over het algemeen plaats onder narcose en duurt ongeveer
twintig tot dertig minuten. Er is een folder over anesthesie bij kinderen, die u
krijgt bij de Pre-operatieve Screening (POS).
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Voorbereiding
Het is belangrijk om uw zoon goed voor te bereiden op wat komen gaat. Hij
weet dan wat er gaat gebeuren en zal de opname en de operatie achteraf
beter kunnen verwerken. Er bestaan verschillende boekjes die u hierbij kunnen
helpen. Deze zijn te verkrijgen bij de bibliotheek en de boekhandel.
In Rijnstate Arnhem is er de mogelijkheid om een voorlichtingsfilm te bekijken.
Deze film geeft uitleg over een opname van een kind in het ziekenhuis voor
een operatie. Bij belangstelling hiervoor kunt u een afspraak maken met de
pedagogisch medewerkster via telefoonnummer 088 – 005 8915. Ongeveer
een week van tevoren krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht over de
opnamedatum.
De dag voor de opname wordt u gebeld door de Dagbehandeling Kinderen/
Jongeren van Rijnstate Arnhem (ook wanneer uw kind in Rijnstate Ziekenhuis
Zevenaar wordt opgenomen) over de opnametijd.
Op de dag van de opname moeten u en uw kind zich melden op de
afdeling Dagverpleging in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar of bij de
patiëntenontvangstbalie in Rijnstate Arnhem (afhankelijk van de locatie
waar uw kind wordt opgenomen). De verpleegkundige op de afdeling zal u
een aantal vragen stellen, uw eventuele vragen beantwoorden en tevens de
temperatuur van uw kind meten. Hij/zij zal uw kind laten wennen aan het kapje
waarmee de narcose wordt toegediend. Eén van de ouders mag mee naar de
operatieafdeling. In de wachtruimte trekt u een overjas aan, doet u een muts
over uw haar en krijgt u sloffen over de schoenen. In de operatiekamer geeft
de anesthesist uw kind de narcose. U mag hierbij aanwezig zijn. Tijdens het
toedienen van de narcose kan uw kind ineens heel slap worden. Sommige
kinderen worstelen even tegen, soms draaien de ogen ineens weg. Dit kan een
vreemde gewaarwording zijn.
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De dag van opname
Voor de ingreep moet uw kind nuchter zijn. In de folder ‘Anesthesie bij
kinderen’ vindt u hierover meer informatie.
De gang van zaken tijdens de ingreep
De anesthesioloog brengt uw zoon onder narcose. Als er ontstekingen zijn
geweest, zit de huid van de voorhuid en de eikel vaak aan elkaar verkleefd. Dit
wordt tijdens de operatie losgemaakt. De vernauwing wordt verholpen door de
voorhuid te verwijderen. Daarna wordt de huid rondom de eikel gehecht met
oplosbaar materiaal.

Nazorg
Het plassen is na de operatie niet pijnlijk. De eikel kan na de operatie wel nog
wat gevoelig zijn. Dit verdwijnt na enkele weken. Na de operatie zijn zowel de
huid als eikel altijd gezwollen en geïrriteerd. Deze verschijnselen verdwijnen
binnen een week. Rond de eikel zit een krans van hechtingen die vanzelf
oplossen. Soms komt hierbij wat gelig wondvocht uit de wondjes, vooral aan
de onderkant (bij het toompje). U hoeft zich hier niet ongerust over te maken.
Recept
U krijgt (een recept voor) verbandmateriaal en zalf mee naar huis.
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Instructies voor thuis
•
•
•

•
•
•
•
•

Gedurende twee dagen moet het gaasje worden verschoont na het
plassen. De verpleegkundige vertelt u hoe u de wond moet verzorgen.
Het is verstandig de plasser recht omhoog te zetten in een strakke
onderbroek, zodat overtollig vocht omlaag zakt.
Laat uw zoon de eerste zeven à tien dagen douchen met lauwwarm
water, zonder zeep. Doe dit één à twee maal per dag, waarbij de penis
voorzichtig schoongemaakt wordt. Hierna zeer goed drogen.
Na twee dagen is een verband meestal niet meer nodig.
Uw zoon kan een paar dagen niet naar school.
Hij mag weer zwemmen als alle korstjes zijn verdwenen, dat is na zo’n
twee weken.
Sporten in de eerste twee weken is niet verstandig.
U krijgt op de kinderafdeling adviezen mee over pijnstilling.

Mogelijke complicaties
Over het algemeen zijn er weinig complicaties te verwachten. Soms kan er een
nabloeding optreden. Een enkele keer ontstaat er een ontsteking rondom de
hechtingen. De eikel voelt dan zeer pijnlijk aan. Daarbij heeft uw zoon koorts
(boven de 38°C). Neem in beide gevallen contact op met de behandelend
specialist.
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Controle
U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle.

Vragen
Heeft u vragen of maakt u zich, om welke reden dan ook, ongerust vóór
de eerste controle? Dan kunt u via de polikliniek contact opnemen met de
behandelend arts. Ook voor vragen kunt u daar altijd terecht.
Buiten de kantooruren van 08.00 tot 17.00 uur kunt u bellen met de afdeling
Spoedeisende Hulp in Rijnstate Arnhem. Ook als uw kind geopereerd is in
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar.
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Telefoonnummers
Rijnstate Arnhem
Polikliniek Urologie: 					
Dagbehandeling Kinderen/Jongeren Rijnstate Arnhem:

088 - 005 7705
088 - 005 6953

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp van Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088 – 005 6680.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

