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Inleiding

U als ouders hebt, misschien samen met uw kind, beslist om
een besnijdenis (circumcisie) te laten uitvoeren. Bij die ingreep
wordt de voorhuid van de penis verwijderd door een kinderuroloog.
Hebt u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen
of twijfels? Aarzel dan niet om een arts of verpleegkundige uit
ons team aan te spreken.
Wij wensen uw kind alvast een snel en goed herstel!
Het team van de dienst kinderurologie
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ZORG VOOR EEN ONBESNEDEN PENIS
Op een bepaalde leeftijd zou een jongen moeten aangeleerd krijgen
dat een goede hygiëne voor zijn penis belangrijk is. Dat is vanaf het
moment dat de voorhuid volledig en makkelijk naar achteren geschoven kan worden. Als de jongen zich intiem wast, moet hij regelmatig
de voorhuid goed naar achteren schuiven.
Daarna is het belangrijk dat de jongen de voorhuid goed droogt
voor hij die terug naar voren schuift.
De voorhuid mag nooit geforceerd worden bij het naar achteren
schuiven, omdat dat de glans van de penis kan beschadigen.
Wanneer het naar achteren schuiven van de voorhuid problemen
geeft of wanneer er een culturele wens is, kan ervoor gekozen worden om een besnijdenis uit te voeren.
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WAT IS EEN BESNIJDENIS
OF CIRCUMCISIE?
Bij een besnijdenis wordt de niet-elastische huid rond de glans van
de penis verwijderd, zodat de glans of eikel van de penis zichtbaar
wordt.

In UZ Leuven worden geen partiële besnijdenissen uitgevoerd,
we verwijderen de voorhuid telkens volledig.

Een besnijdenis kan op twee manieren gebeuren:
• Besnijdenis met een Plastibell. Deze ingreep doen we bij kinderen
tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Meer info daarover vindt
u in de informatiebrochure ‘Besnijdenis door middel van een Plastibell bij kinderen’.
• Klassieke besnijdenis. Deze ingreep doen we bij kinderen vanaf de
leeftijd van 6 maanden onder algemene verdoving en een lokale
verdoving. Meer info daarover leest u verder in deze informatiebrochure.
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WANNEER IS EEN BESNIJDENIS
WEL OF NIET AANGEWEZEN?
MEDISCHE REDENEN
Naast tradities en culturele gewoontes zijn er ook medische
redenen om een besnijdenis uit te voeren.
Bij kinderen
• Fimosis: een vernauwing van de voorhuid die infecties kan veroorzaken.
• Lichen sclerosus: een huidafwijking waarbij de voorhuid stugger
is en witte plekken vertoont.
Bij jongens vanaf de puberteit
• Als de voorhuid niet zonder problemen over de eikel kan geschoven worden.
• Als er problemen zijn met de voorhuid tijdens erecties.
CONTRA-INDICATIES
Het is beter om (nog) geen besnijdenis uit te voeren bij kinderen
met een van de volgende aangeboren afwijkingen aan de penis:
• hypospadie
o Bij deze aangeboren afwijking ligt de opening van de plasbuis niet
op de top van de eikel, maar komt die uit aan de onderkant van
de eikel of ter hoogte van de schacht van de penis.
• kromming van de eikel
• oedeem of zwelling
• micropenis
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EEN BESLISSING MAKEN
De beslissing maken om uw kind al dan niet te laten besnijden, kan
moeilijk zijn voor u. Het is belangrijk om daarbij de voordelen en
risico’s van de procedure af te wegen.
Hebt u nog bedenkingen of vragen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen met de dienst urologie. De contactgegevens vindt u terug
achteraan in deze informatiebrochure.

VOORBEREIDING OP DE INGREEP
Voor de ingreep komt u samen met uw kind op raadpleging bij de
verpleegkundige en de kinderuroloog. Daar wordt het verloop van de
ingreep met u besproken en gebeurt er een klinische controle van de
penis van uw kind. Als u vragen zou hebben, kunt u die zeker ook stellen.
De ingreep zelf vindt niet plaats tijdens deze raadpleging.
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HET DAGZIEKENHUIS CHIRURGIE
De dag vóór de ingreep contacteren wij u om het juiste tijdstip van
de ingreep door te geven. Dan vertellen we u ook vanaf wanneer
uw kind niet meer mag eten of drinken. Het is belangrijk dat uw
kind nuchter is voor de ingreep.

Waarom moet mijn kind nuchter zijn voor de ingreep?
Tijdens de ingreep kan de maaginhoud overvloeien in de
luchtweg. De beschermende mechanismen die dat normaal
gezien voorkomen, worden onderdrukt door de toegediende
medicatie die uw kind verdoven tijdens de ingreep. Als de
maaginhoud in de longen zou terechtkomen, kan er zich een
ernstige longontsteking ontwikkelen.
Is uw kind niet nuchter bij het aanmelden? Dan is het mogelijk dat de ingreep moet uitgesteld of geannuleerd worden.

Op de dag van de ingreep meldt u zich met uw kind aan in het dagziekenhuis chirurgie A (E 596) op campus Gasthuisberg.
Als u met de auto komt, parkeert u het best op parking Oost aan
rotonde Het Teken. Op de kiss-and-ridezone (K+R) van het dagzieken
huis chirurgie kunt u de auto slechts korte tijd (max. 45 minuten)
parkeren om iemand te brengen of op te halen.
U bereikt het dagziekenhuis via de algemene ontvangsthal (toegang
Oost). Dan gaat u naar de oranje straat, poort 6, niveau -1.
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Voorschriften en attesten
Check vooraf welke attesten de uroloog moet invullen, bijvoorbeeld documenten voor het ziekenfonds of voor school.
Vraag bij het aanmelden op de dag van de ingreep of de arts
deze documenten wil invullen.

VERLOOP VAN DE INGREEP
Eén ouder of voogd mag het kind mee begeleiden tot hij slaapt. Een klassieke besnijdenis gebeurt altijd onder volledige verdoving. Daarbovenop
wordt er ook een lokale verdoving toegediend rond de penis of rond de
zenuwen van de penis om de pijn te verminderen. Doorgaans werken de
verdovingsmiddelen tot 4 à 5 uur na het inspuiten.
Uw kind krijgt ook een waakinfuus, dat wordt geprikt terwijl hij slaapt
en dat na de ingreep nog even zal blijven.
Tijdens de ingreep wordt de voorhuid losgemaakt van de eikel en ingekort. Nadien wordt de huid vastgehecht of gekleefd achter de rand
van de eikel. Ten slotte wordt er een verband en een windel rond de
penis aangebracht.
De hechtingen die gebruikt worden op de eikel zijn resorbeerbaar,
wat wil zeggen dat de draadjes vanzelf zullen verdwijnen.
De verdoving en de ingreep duren samen ongeveer 30 tot 40 minuten.
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MOGELIJKE COMPLICATIES
Elke medische behandeling brengt risico’s en mogelijke complicaties
met zich mee. Dat werd ook met u besproken tijdens de raadpleging.
Hebt u nog vragen of twijfels? Aarzel dan zeker niet om meer uitleg
te vragen aan de arts of verpleegkundige.
Als u vermoedt dat er een probleem is, kom dan onmiddellijk met uw
kind naar de spoedgevallendienst. Bij niet-dringende vragen kunt u enkele foto’s nemen en die samen met uw vraag via e-mail bezorgen aan
urologie@uzleuven.be. Daarop probeert de arts of verpleegkundige
dan zo snel mogelijk te antwoorden.

De volgende complicaties kunnen voorkomen na de ingreep:
• Pijn bij het plassen
Vooral de eerste keren na de ingreep. Deze pijn gaat spontaan
weer weg.
• Infectie en/of koorts
Een wonde kan steeds ontsteken, maar bij deze ingreep is dat eerder zeldzaam. Als er toch een infectie optreedt of uw kind koorts
heeft, neem dan zeker contact op met de behandelende arts.
• Nabloeding
Het is mogelijk dat de wonde nog een beetje bloedt na de ingreep. Meestal stopt de bloeding vanzelf, maar soms ook niet. In
dat geval moet u zelf de bloeding afduwen. Als de bloeding dan
nog niet stopt, komt u naar het ziekenhuis.
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• Korstvorming op de eikel
Op de eikel kunnen zich korstjes vormen. Die mag u gerust
insmeren met vaseline of een aantal druppels babyolie. Als de
korstjes blijven, kan de arts tijdens de controleraadpleging na
twee weken zalf met antibiotica voorschrijven.
• Chirurgische schade
De chirurgen werken zo precies en voorzichtig mogelijk, maar
het is altijd mogelijk dat de eikel van de penis licht beschadigd
wordt. Er kan ook littekenvorming ontstaan.

NA DE INGREEP
INFUUS
Na de ingreep wordt het waakinfuus verwijderd.

VERBAND
• Het verband moet één à twee dagen blijven zitten en mag daarna
losgemaakt worden. Valt het er toch sneller af? Dan is dat niet erg.
Als het verband er na twee dagen nog op zit, haalt u het er zelf af.
• Nadien mag u gedurende twee weken elke dag vaseline of babyolie
aanbrengen op de eikel van de penis. Dat is extra belangrijk als er
zich korstjes zouden vormen op de eikel.
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• Zodra het verband eraf is, vanaf de tweede dag na de ingreep,
mag uw kind opnieuw douchen of een bad nemen. Liefst niet
te lang en gebruik geen zeep. U kunt de eikel van de penis wel
wassen met badolie in plaats van zeep.
• Op de vijfde dag na de ingreep zal de meeste zwelling aanwezig
zijn. Panikeer zeker niet, die gaat spontaan weer weg.
• De eerste weken zal de eikel overgevoelig zijn, maar ook dat
verdwijnt spontaan.

OPVOLGING
Op de dag van de ingreep krijgt u meteen een afspraak om twee
weken later opnieuw naar de raadpleging urologie te komen. De
behandelende arts zal de wonde dan controleren.
Ook als de wonde al goed genezen lijkt te zijn, raden we u toch aan
om zeker met uw kind naar de raadpleging te komen.
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KOSTPRIJS
Op de website van UZ Leuven vindt u meer info over de geschatte
kostprijs naargelang uw verzekering. Surf naar www.uzleuven.be/nl/
kostenraming/besnijdenis-circumcisio of scan de QR-code.
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CONTACTGEGEVENS
U kunt steeds contact opnemen met de dienst urologie van
UZ Leuven.
VIA E-MAIL
• urologie@uzleuven.be
• Gebruik e-mail als u een niet-dringende vraag hebt en eventueel
foto’s wil meesturen. Graag vermelden: ‘t.a.v. kinderurologie’
en de geboortedatum en naam of het kenmerknummer van uw
kind.
VIA TELEFOON
• Voor medische problemen na de ingreep:
o verpleegkundig consulent urologie-pediatrie Jolien Delestinne
tel. 016 34 60 46
• Voor het maken van een afspraak:
o secretariaat urologie
tel. 016 34 66 85

Kom bij dringende problemen steeds zo snel mogelijk naar
de spoedgevallendienst.
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst urologie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701524.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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