Besnijdenis (circumcisie)

Binnenkort wordt bij u of uw zoon een besnijdenis (circumcisie) verricht. In
deze folder informeren wij u over de voorbereiding, de operatie en de
nazorg. De uroloog of de chirurg van Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis
doet deze ingreep.
Wat is een besnijdenis?
Bij een circumcisie of besnijdenis wordt de voorhuid van de penis verwijderd. Er
kunnen verschillende redenen zijn waarom deze ingreep wordt toegepast:
 Bij ernstige vernauwing van de voorhuid van de penis. Gevolg hiervan kan zijn
dat er moeilijkheden optreden bij het plassen, pijn tijdens erectie en
geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de voorhuid of eikel.
 Om godsdienstige reden; bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van
jongens voor omdat men dit hygiënischer vindt.
Voorbereidingen voor de operatie
 Als uw kind wordt geopereerd leest u dan de voorlichtingsfolder “Voorlichting
rondom de operatie voor kinderen” (foldernummer:O09). Het is belangrijk dat u
deze richtlijnen goed opvolgt, omdat anders de ingreep niet door kan gaan.
 Krijgt uw kind om godsdienstige reden een circumcisie, dan kunt u vooraf bij
uw verzekering informeren of de ingreep vergoed wordt. Wanneer dit zo is,
neem dan die verklaring mee naar de polikliniek wanneer u daar een afspraak
heeft. Wordt de ingreep niet vergoed en heeft u de verklaring niet, dan zijn de
kosten van de circumcisie voor eigen rekening. Is er een medische reden voor
de circumcisie, dan wordt dit meestal vergoed door uw verzekering. Informeer
hiervoor bij uw zorgverzekering.
 Regel iemand die u ophaalt na de operatie. Door de verdoving mag u niet zelf
aan het verkeer deelnemen.
 In verband met infectiekansen mag u zich niet ontharen.
De ingreep
De ingreep kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of onder algehele
narcose. De keuze hiervoor wordt gemaakt door de behandelend specialist. Bij
kinderen wordt de ingreep altijd onder algehele narcose uitgevoerd.
Als de behandeling onder plaatselijke verdoving plaats vindt worden twee injecties
aan de basis van de penis gegeven. De gehele penis is daarmee tijdens de
ingreep verdoofd. De ingreep vindt plaats op de polikliniek. U mag direct na de
ingreep weer naar huis.
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Als de ingreep onder algehele narcose plaats vindt gaat u in de periode
voorafgaand aan de operatie naar de POS poli (het preoperatief spreekuur).
U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de
operatie. Al deze informatie staat beschreven in de folder Preoperatieve
Screening en Anesthesie (foldernummer: A10). De ingreep vindt plaats op de
operatiekamer en u wordt opgenomen op de dagopname.
Bij een besnijdenis wordt de voorhuid een stuk ingekort. Na het losmaken en
verwijderen van de voorhuid wordt het restant met oplosbare hechtingen
vastgemaakt aan de rand van de eikel.
Na de besnijdenis komt de eikel bloot te liggen. Wanneer de patiënt dat niet wil
kan de arts de voorhuid wijder maken (een voorhuidplastiek).
Een besnijdenis duurt ongeveer een half uur. Na één tot twee uur raakt de
verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis terug.
Na de ingreep
Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijnklachten hebben waarvoor u pijnstillers
(bijvoorbeeld paracetamol) kunt nemen. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist.
Het is raadzaam om deze pijnstillers al in huis te hebben. Als uw kind pijn heeft
kunt u hem paracetamol geven volgens het toedieningschema in de folder
“Voorlichting rondom de operatie voor kinderen” (foldernummer:O09).
Het plassen kan de eerste paar keer een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt bij
doorplassen.
Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen.
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor nacontrole op de polikliniek.
Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale
kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig
komen deze weinig voor.
Adviezen voor thuis
Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauwrood uitzien. Dit kan twee
weken aanhouden. Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de
seksuele beleving. Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer
mogelijk.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat
chirurgie  0187-607105 of 0187-607104, of op het secretariaat urologie
0187-607190.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de poli waar u onder behandeling bent. De poli
chirurgie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur
 0187-607110. De poli urologie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag
van 8.00-16.00 uur, 0187 607190.
Bij spoed buiten kantooruren:
 Binnen 24 uur, na ontslag uit het ziekenhuis, met de afdeling waar u was
opgenomen.
 Daarna met de huisartsenpost (HAP).
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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