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- Patiëntinformatie -

INLEIDING

DE OPERATIE

NAZORG

Phimosis of vernauwing van de voorhuid kan
aanleiding geven tot ontstekingen van de
voorhuid of de eikel en moeilijkheden bij het
urineren opwekken tot zelfs pijn bij seksuele
betrekkingen. De voorhuid dient daarom te
worden verwijderd. De operatie die hiervoor
wordt uitgevoerd noemt men een circumcisie
of besnijdenis.

De voorhuid wordt geheel verwijderd onder
algemene, ruggenprik (rachi-) of lokale
verdoving.

Als de verdoving uitgewerkt is, kan het wondje
pijnlijk worden. Als pijnstiller kan zo nodig
paracetamol
(®Dafalgan,
®Perdolan)
ingenomen worden.

Soms zijn er uitgebreide verklevingen aanwezig
tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden
tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet
de eikel de eerste dagen na de operatie er vaak
rood, gezwollen en geïrriteerd uit.

VOORBEREIDING

Om infectie te voorkomen, wordt verzocht de
avond voor de ingreep de beharing van de
penis zorgvuldig weg te scheren. Indien u
bloedverdunnende middelen gebruikt, zal dit in
overleg met uw arts 1 week voor de ingreep
stopgezet worden.

Er wordt een circulair verband aangebracht tot
enkele uren na de ingreep om de zwelling
tegen te gaan.

De eikel is en blijft na de operatie onbedekt.
Dit kan gedurende enige weken plaatselijk
lichte irritatie veroorzaken. Vanaf 1 dag
postoperatief tot aan de controle afspraak na 1
week wordt de wonde best dagelijks ontsmet
met Isobetadine Dermicum. Nadien wordt de
wonde gewoon droog gehouden.

Mogelijke complicaties (die evenwel zelden
voorkomen) zijn nabloeding, infectie en koorts,
waarbij U best de arts (huisarts of uroloog)
raadpleegt.

Na 1 à 2 weken is sporten weer mogelijk.
Gelieve seksuele betrekking uit te stellen tot de
wonde volledig genezen is (na ± 3 weken).

We wensen u van harte een spoedig
herstel!

