Hypospadiecorrectie
Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het kindercentrum in verband
met een hypospadie. In overleg met de arts heeft u besloten dat uw zoon
hieraan zal worden geopereerd. Bij deze ingreep wordt de uitmonding van de
urinebuis naar het uiteinde van de penis verlegd (hypospadiecorrectie).
Waar in deze folder over ouders gesproken wordt worden ook verzorgers
bedoeld.
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Voorbereiding
Het is belangrijk 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 zijn verschillende boekjes die u hierbij kunnen helpen.
Deze zijn te verkrijgen bij de boekhandel en bibliotheek.
Informatiebijeenkomst
Daarnaast wordt u aangeraden met of zonder uw kind (vanaf drie jaar)
op de speciale informatiebijeenkomst te komen. Een verpleegkundige of
een pedagogisch medewerkster geeft dan informatie over de algemene
voorbereiding op de operatie. Tevens wordt de film ‘Naar het ziekenhuis en dan’
vertoond. Deze film vertoont de opname, de voorbereiding op de operatie en
de narcose van twee kinderen die in Ziekenhuis Rijnstate worden opgenomen.
Deze informatiebijeenkomst vindt elke donderdagmiddag plaats op de unit
kinderdagbehandeling. Het begint om 15.30 uur en is om 16.15 uur afgelopen.
Desgewenst kunt u hierna met uw kind het kindercentrum bekijken. Wilt u wel
even van tevoren doorgeven op welke donderdagmiddag u aanwezig bent? U
kunt zich aanmelden bij de balie van de kinderafdeling of per telefoon:
088 - 005 89 19 of 088 - 005 69 63.
POS-balie
Nadat de arts uw zoon heeft aangemeld voor de operatie, krijgt u een oproep
om met uw kind de pos-balie te bezoeken (POS staat voor pre operatieve
screening). Hier noteert een assistent van de anesthesist gegevens van uw
zoon die van belang zijn voor een goed verloop van de narcose en de operatie.
U krijgt een folder mee over anesthesie bij kinderen. Er is alle gelegenheid om
uw vragen te stellen.
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Opname
De dag voor de operatie wordt u ‘s middags na 14.00 uur gebeld door een
medewerkster van het kindercentrum. Zij vertelt u hoe laat uw kind de
volgende dag in het ziekenhuis wordt verwacht en vanaf welk tijdstip hij
niet meer mag eten en drinken. Als u nog vragen heeft, zal zij deze graag
beantwoorden.
Op de opnamedag meldt u zich bij de opnameafdeling. Daarna gaat u met uw
zoon naar het kindercentrum. Daar brengt de verpleegkundige u beiden naar
zijn kamer en noteert de nodige gegevens over uw kind.
Voor de operatie
Een half uur voor de operatie krijgt uw zoon een zetpil om pijnklachten
te voorkomen en neusdruppels die de luchtwegen verwijden. Hij krijgt
ziekenhuiskleding of een eigen pyjama aan.
Tijdens het in slaap brengen mag een van de ouders bij het kind blijven totdat
hij slaapt. Sommige kinderen zijn erg onrustig als ze onder narcose worden
gebracht. Ook bij het wakker worden kan een kind soms onrustig of paniekerig
zijn. Zo nodig krijgt uw kind een zetpil met een rustgevend medicijn.
Na de operatie
Als de operatie klaar is, mag een van de ouders naar de uitslaapkamer. U mag
bij uw zoon blijven, totdat hij wakker genoeg is om naar het kindercentrum
terug te gaan.
Op de afdeling
Uw zoon heeft een infuus om voldoende vocht binnen te krijgen. Op de
afdeling krijgt hij wat te drinken. Als hij niet misselijk is, mag hij al snel weer wat
eten. Goed drinken kan een urine infectie en het verstoppen van de katheter
voorkomen. Als uw kind voldoende drinkt, mag het infuus eruit.
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Suprapubiskatheter
Om de wond in de penis goed te laten herstellen, wordt de urine uit de blaas
via een slangetje (suprapubis katheter) door de buikhuid afgevoerd. Deze
katheter kan blaaskrampen veroorzaken. Om dit te voorkomen, krijgt uw kind
drie keer per dag een drankje, oxybutinine of dridase. Zolang hij de katheter
heeft, moet hij dit drankje gebruiken.
Splint
In de nieuw aangelegde plasbuis zit een plastic buisje (splint). Die zorgt ervoor
dat de plasbuis openblijft. De splint zit met een kleine hechting vast aan de
penis.
Verband
Een verband om de penis beschermt de wond en vermindert de zwelling. Dit
verband blijft meestal drie dagen zitten. Als uw kind luierdragend is, krijgt hij
twee luiers aan. De binnenste kleine luier voorkomt zoveel mogelijk dat het
verband om de penis vies wordt als uw kind ontlasting krijgt. De ontlasting
wordt in de binnenste luier opgevangen. De verpleegkundige zal regelmatig
het verband, de splint en de katheter controleren.
Als uw kind aan het verband en of de katheter gaat trekken kan het nodig
zijn om een of beide handen te fixeren met bijvoorbeeld een spalkje. Om te
voorkomen dat er iets met de wond of katheter gebeurt, mag uw zoon niet
rondlopen. Hij mag wel met bed of in de buggy naar de speelkamer. Hier
zijn pedagogisch medewerkers die samen met u zoeken naar een voor hem
passend spel of ontspanningsmogelijkheden.
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Verwijderen verband en splint
Drie dagen na de operatie worden de splint en het verband verwijderd.
Ongeveer één uur voordat de splint wordt verwijderd, krijgt uw kind
paracetamol om eventuele pijnklachten zoveel mogelijk te voorkomen. In bad
worden het verband en de oude bloedresten losgeweekt. Zo kan het verband
eenvoudig worden verwijderd. De hechting van de splint wordt doorgeknipt,
waarna de splint wordt verwijderd. Er komt geen verband meer om de penis.
Om te voorkomen dat deze aan de luier vastkleeft, doet de verpleegkundige
daar wat vaseline in de luier.

Weer naar huis
Over het algemeen blijft de suprapubis katheter tien dagen zitten. Als uw zoon
naar huis gaat, wordt er eventueel een kleine urine beenzak met de katheter
verbonden. Deze kan om het beentje worden vastgemaakt, zodat rondlopen
thuis makkelijker gaat.
De verpleegkundige geeft u uitleg en instructies over de verzorging van de
katheter en het verband op de buik. Zij leert u hoe u thuis de slang moet
afklemmen. Als dit duidelijk is en goed gaat, mag uw kind met ontslag.
U krijgt van de verpleegkundige een recept dridase mee. Zij vertelt u wanneer
uw kind op de dagverpleging mag terugkomen om de katheter te laten
verwijderen. Meestal gebeurt dit tien dagen na de operatie.
Thuis mag uw zoon in bad. Om infecties te voorkomen, mag er geen gebruik
worden gemaakt van zeep of iets dergelijks.
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Verwijderen suprapubis katheter
Voorbereiding
Een dag voordat de katheter zal worden verwijderd, belt een verpleegkundige
van de unit kinderdagbehandeling u op om te vertellen hoe laat uw zoon daar
wordt verwacht. Hij mag gewoon blijven eten en drinken.
Op de dag dat uw kind op de unit kinderdagbehandeling wordt verwacht,
moet u thuis om 7.00 uur de klem op de katheter zetten. Zo zorgt u ervoor dat
de urine in de blaas blijft. Laat uw kind thuis al veel drinken, zo kan de blaas
zich goed vullen.
Opname
Voordat uw kind mag plassen, wordt er urine uit de katheter afgenomen. Dit
wordt op het laboratorium onderzocht op ontstekingsverschijnselen. Zo nodig
zal de arts antibiotica voorschrijven. Pas als uw kind geplast heeft, wordt de
katheter verwijderd. Dit doet geen pijn.
De opening in de buik wordt verbonden met een drukverband om lekken
te voorkomen. De verpleegkundige vertelt u hoe u thuis dit wondje moet
verzorgen. De behandelend arts komt nog langs op de afdeling, of u gaat zelf
met uw kind op de polikliniek bij hem langs. Als alles verder goed gaat mag uw
kind naar huis.
Weer naar huis
De verpleegkundige maakt voor u een afspraak voor de nacontrole voor over 6
weken. De dridase mag nu gestopt worden.
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Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, zal uw arts of
de medewerkers van het kindercentrum deze graag beantwoorden.
Telefoonnummer zalenunit kindercentrum: 088 - 005 89 19.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

