
  

Een verbredingsplastie 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. 

Voorbereiding 

Je meldt je 's morgens samen met je zoon op het 

afgesproken uur aan de opnamedienst. Vervolgens 

wordt je begeleid naar de kinderafdeling.  

Een van de ouders kan hem vergezellen naar de 

operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene 

verdoving is toegediend. Nadien wordt ook een 

lokale verdoving gegeven - caudaal blok of peniel 

blok- om ervoor te zorgen dat er bij het ontwaken 

geen pijn wordt gevoeld. 

De operatie 

Er worden drie insneden gemaakt in het 

vernauwde stuk. Nadien wordt de huid dwars 

hierop weer gehecht. Dit gebeurt met verteerbare 

draadjes. 

 

Na de operatie 

Bij het ontwaken kan je normaal opnieuw aanwezig 

zijn bij je kind. Soms is dit niet mogelijk door 

specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer. 

Vrij vlug na de ingreep kan hij terugkeren naar de 

kinderafdeling. 

Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je 

zoontje de afdeling kunnen verlaten. 

Nazorg 

Voor het behandelen van pijn na de ingreep kan je 

eerst paracetamol toedienen. Indien dit 

onvoldoende is kan je overschakelen naar een 

ontstekingsremmers (ibuprofen) Een voorschrift 

hiervoor wordt je meegegeven.  

Twee keer per dag de voorhuid zo ver mogelijk 

reduceren en lokaal Terracortrilsuspensie 

aanbrengen. Deze zalf wordt je normaal mee-

gegeven in het ziekenhuis. 

De aanwezige draadjes verdwijnen normaal 

spontaan na tien tot twintig dagen. 

Je zoon mag douchen, maar voor het nemen van 

een bad wacht hij best enkele dagen. 

 

 

Verwikkelingen  

• Bloeding: Zeldzaam kunnen de spontane 

nachtelijke erecties verantwoordelijk zijn voor 

het ontstaan van een nabloeding. Een 

vroegtijdige controle bij je uroloog kan dan 

noodzakelijk zijn. 

• Ontsteking: Het toenemen van pijn of lokale 

roodheid kan een gevolg zijn van een 

ontsteking en ook in dit geval moet je 

vroegtijdig contact nemen met je uroloog. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbredingsplastie  
of fimosoplastie  

bij het kind 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behan-

delende arts of met de verpleegkundige van de 

afdeling. 


