
  
Wat is een besnijdenis? 
Een besnijdenis is een ingreep waarbij de voorhuid 

of het grootste deel van de voorhuid van de penis 

wordt verwijderd. 

Een besnijdenis of fimosectomie wordt uitgevoerd 

wanneer de voorhuid vernauwd geraakt. Hierdoor 

kan pijn ontstaan bij het naar achter schuiven van 

de voorhuid of bij het zwellen van de penis. 

De ingreep kan ook plaatsvinden op vraag van de 

patiënt, zonder dat de voorhuid afwijkend is. 

Voorbereiding op de ingreep 
Je zoon moet nuchter zijn bij zijn opname in het 

ziekenhuis. Bij aankomst in het ziekenhuis meld je 

je aan bij de opnamedienst. Een medewerker zal 

hem inschrijven. Als ouder onderteken je hier ook 

toestemmingsformulier dat ook al ondertekend 

werd door de chirurg.  

Je zoontje krijgt een patiëntenidentificatiebandje 

aan zijn pols en jullie gaan daarna samen naar de 

kinderafdeling. Een verpleegkundige zal jullie daar 

verwelkomen en jullie een kamer toewijzen.  

Begeleiding bij de operatie 
Eén ouder kan het kind vergezellen naar de 

operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene 

verdoving is toegediend. Nadien wordt ook nog 

een lokale verdoving toegediend om ervoor te 

zorgen dat het kind bij het ontwaken geen pijn 

ervaart. 

Operatietechniek 
De chirurg maakt een insnede rond de penis voor 

het begin van het vernauwde stuk. Een tweede 

insnede bevindt zich onder de glanspenis of eikel.  

Het nauwe segment wordt verwijderd. Nadien 

wordt de huid weer gehecht. Dit gebeurt met 

verteerbare draadjes. 

 

 
 

De ingreep kan ook voorhuidsparend worden 

uitgevoerd zodat nadien de glanspenis of eikel nog 

bedekt blijft. Dit is enkel mogelijk wanneer er 

voldoende gezonde voorhuid aanwezig is. 

Om al te veel zwelling of nabloeding te vermijden 

wordt een aansluitend plakverband aangebracht. 

Afhankelijk van de situatie kan dit ook een 

wikkelverband zijn. 

 

 

 

Na de operatie 
Bij het ontwaken kan je als ouder je kind opnieuw 

bijstaan. Soms is dit niet mogelijk door specifieke 

omstandigheden in de ontwaakkamer. 

Vrij vlug na de ingreep kan het kind terugkeren 

naar de kinderafdeling. Enkele uren later komt de 

uroloog langs en zal je zoontje de afdeling kunnen 

verlaten. 

Nazorg 
Bij pijn kan het kind, volgens gewicht, tot vier keer 

per dag paracetamol innemen. Indien dit niet 

volstaat om de pijn te verzachten, kan een 

onstekingsremmer (bv. Ibuprofen), eveneens 

volgens gewicht en tot drie keer per dag, extra 

helpen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een 

geneesmiddelenvoorschrift mee.  

24 uur na de ingreep mag het verbandje rond de 

penis verwijderd worden. Vervolgens breng je twee 

maar per dag Terra-Cortril zalf aan. Je krijgt deze 

zalf mee bij ontslag uit het ziekenhuis.  

De aanwezige draadjes verdwijnen normaal 

spontaan na 10 tot 20 dagen. 

Douchen is toegestaan. Met baden wacht je beter 

nog 7 tot 10 dagen.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwikkelingen  
Nabloeding 

Heel soms kunnen de spontane nachtelijke 

erecties verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van 

een nabloeding. Als dat het geval is, is een 

vroegtijdige controle bij de uroloog noodzakelijk. 

Ontsteking 

Het toenemen van pijn of lokale roodheid kan een 

gevolg zijn van een ontsteking. Ook in dit geval is 

het belangrijk contact op te nemen met de uroloog. 

Tot slot 
Deze folder is bedoeld als extra informatie naast 

het gesprek met je behandelende arts. 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je 

behandelende arts of met de verpleegkundige van 

de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Kinderafdeling: 09 387 72 40  

 

 

 

Besnijdenis  
bij het kind 
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