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Urologie

Urologie

Circumcisie

Circumcisie

Inleiding

Inleiding

Je zoon zal een ingreep ondergaan omdat de voorhuid van zijn penis

Je zoon zal een ingreep ondergaan omdat de voorhuid van zijn penis

vernauwd is.

vernauwd is.

Om hem maximaal gerust te stellen, mag je hem begeleiden tot in het

Om hem maximaal gerust te stellen, mag je hem begeleiden tot in het

operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het

operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het

chirurgisch dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer

chirurgisch dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer

je zoon ontwaakt, mag je hem terug bijstaan. Van zodra hij goed wakker

je zoon ontwaakt, mag je hem terug bijstaan. Van zodra hij goed wakker

is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinder-

is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinder-

afdeling jullie halen.

afdeling jullie halen.

Eens op de kamer mag je zoon na twee uur water drinken. Als dit goed

Eens op de kamer mag je zoon na twee uur water drinken. Als dit goed

gaat, mag hij iets licht verteerbaar eten (bv. soep, een boterham, een

gaat, mag hij iets licht verteerbaar eten (bv. soep, een boterham, een

koekje). Voor het ontslag moet hij tweemaal geplast hebben. Nadat de

koekje). Voor het ontslag moet hij tweemaal geplast hebben. Nadat de

dokter is langs geweest, mag hij naar huis.

dokter is langs geweest, mag hij naar huis.

Soms zit er nog een verband rond de penis met een kleine opening om

Soms zit er nog een verband rond de penis met een kleine opening om

door te plassen. Dit wordt al dan niet verwijderd door de arts wanneer

door te plassen. Dit wordt al dan niet verwijderd door de arts wanneer

hij na de operatie op de kamer langskomt.

hij na de operatie op de kamer langskomt.

De volgende dag ga je naar je arts (huisarts of kinderarts) voor het

De volgende dag ga je naar je arts (huisarts of kinderarts) voor het

aanbrengen van de zalf en verdere opvolging.

aanbrengen van de zalf en verdere opvolging.

Sint-Trudo Ziekenhuis  deskundig én dichtbij

Sint-Trudo Ziekenhuis  deskundig én dichtbij

Pijnbeleid

Pijnbeleid

Bij pijn mogen pijnstillers gegeven worden. De eerste dagen bij voor-

Bij pijn mogen pijnstillers gegeven worden. De eerste dagen bij voor-

keur systematisch elke 4 uur, d.w.z. Perdolan/Dafalgan afgewisseld

keur systematisch elke 4 uur, d.w.z. Perdolan/Dafalgan afgewisseld

met Perdophen/Nurofen.

met Perdophen/Nurofen.

Aspirine (aspegic, aspro) of aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden

Aspirine (aspegic, aspro) of aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden

aangezien deze nabloedingen kunnen veroorzaken.

aangezien deze nabloedingen kunnen veroorzaken.

Tips voor thuis

Tips voor thuis



Je zoon mag in bad of zwemmen op dag 7 na de operatie,



douchen mag vanaf dag 1 na de operatie.


Na een aantal weken ga je terug op controle bij de uroloog, deze

douchen mag vanaf dag 1 na de operatie.


afspraak krijg je bij ontslag mee.


De zalf die je meekrijgt, dien je tweemaal per dag aan te brengen.

Je zoon mag in bad of zwemmen op dag 7 na de operatie,

Na een aantal weken ga je terug op controle bij de uroloog, deze
afspraak krijg je bij ontslag mee.



De zalf die je meekrijgt, dien je tweemaal per dag aan te brengen.

Het is belangrijk om de huid voldoende naar achter te trekken

Het is belangrijk om de huid voldoende naar achter te trekken

zodat de zalf effectief op de hechtingen kan aangebracht worden.

zodat de zalf effectief op de hechtingen kan aangebracht worden.

Dit kan voor ongemak zorgen maar het is erg belangrijk om ver-

Dit kan voor ongemak zorgen maar het is erg belangrijk om ver-

kleving te voorkomen.

kleving te voorkomen.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op

pediatrie 011 69 97 90 of bij de uroloog 011 69 95 12.

pediatrie 011 69 97 90 of bij de uroloog 011 69 95 12.

Je kunt ook de huisarts of kinderarts contacteren.

Je kunt ook de huisarts of kinderarts contacteren.

Bij een noodgeval kun je uiteraard ook terecht bij de dienst

Bij een noodgeval kun je uiteraard ook terecht bij de dienst

spoedgevallen 011 69 93 33.

spoedgevallen 011 69 93 33.
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