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Urologische ingreep bij de jongen

Meneer, mevrouw
Er werd een klein urologisch probleem vastgesteld bij uw zoon. Dit kan gaan om
een vernauwde voorhuid, te kort frenulum of verklevingen.
Daardoor kan het moeilijk zijn om de voorhuid naar achter te trekken bij het
wassen. Het kan ook op latere leeftijd voor pijn en ongemak gaan zorgen.
Hiervoor zijn er verschillende ingrepen mogelijk : circumcisie, Z-plastie
(verbredingsplastie), frenulotomie.
Circumcisie of besnijdenis : verwijderen van de voorhuid
Z-plastie of verbredingsplastie : verbreden of verwijden van de voorhuid
Frenulotomie : verwijderen van een te kort stukje huid tussen de eikel en de
schacht.
U koos in overleg met de uroloog voor de ingreep die het best past bij uw zoon.
Of u koos mogelijk voor een besnijdenis uit zuiver religieuze overtuiging. Dit
gebeurt in ons ziekenhuis enkel vanaf de leeftijd van 1 jaar.
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Opname
Uw zoon zal worden opgenomen op de dagkliniek (3de verdieping). U meldt
zich daar rechtstreeks aan bij de balie om 7u. De kinderen worden als eerste op
de operatieplanning gezet.
In de namiddag mag uw zoon terug naar huis.
U dient een formulier in te vullen en te ondertekenen om uw toelating te geven
voor de ingreep. Dit formulier krijgt u mee wanneer u bij de uroloog op
consultatie komt. Breng dit formulier samen met het opnameblad mee op de
dag van de ingreep.
Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier en mag bij het kindje
blijven tot het in slaap is gebracht. Na de ingreep mag één ouder ook op
recovery bij het kindje blijven tot het naar zijn kamer teruggebracht wordt.
De ingreep zelf duurt ongeveer 20 minuten.
Na de middag mag uw zoon terug naar huis.

Nazorg
Het verbandje wordt dezelfde dag nog verwijderd op dagkliniek. De volgende
dag mag het kindje douchen. Het is normaal dat de eikel gezwollen en rood ziet
na de ingreep.
De hechtingen lossen vanzelf op. U krijgt een voorschrift mee voor de
verzorging thuis. Het kan gaan om Isobetadine, Eosine of Terra-cortril
suspensie®.
Bij een circumcisie en frenulotomie Isobetadine dermicum of Eosine 2x dag.
Bij verbredingsplastie Terracortril suspensie® 2x dag en de voorhuid telkens
mobiliseren.
De volgende dag mag het kindje naar school of naar de kinderopvang.
Na één week sporten toegelaten.
Na twee weken zwemmen toegelaten.
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Controle
U krijgt een afspraak mee voor een controle bij de uroloog, na ongeveer één
maand.
Wanneer ons contacteren
Roodheid en zwelling zijn normaal de eerste dagen na de ingreep.
Normaal verloopt de procedure probleemloos.
U neemt contact op met de consultatie urologie bij :
-

Koorts
Hevige pijn
Etter
Blijvende roodheid en forse zwelling

Contactgegevens
Dr Degelin Jurgen
Dr Verlinde Bjorn
Consultatie urologie :
059/55 52 23
Ma : 8u30-12u 14u-18u
Di en do: 16u-19u
Woe : 14u-18u
Vrij : 8u30-12u
www.prostaatkliniekoostende.be

az sint-jan brugge - oostende av

Campus Henri Serruys • Kaïrostraat 84 • 8400 Oostende • t: 059 55 51 11 • f: 059 55
info.oostende@azsintjan.be • www.azsintjan.be

4

