
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CIRCUMCISIE BIJ KINDEREN 

OPERATIEF VERWIJDEREN VAN DE VOORHUID 

 
 

 

 

  



Inleiding 
U heeft zojuist een afspraak gemaakt om uw zoon een 
besnijdenis (circumcisie) te laten ondergaan. Uw arts heeft u al 
verteld wat deze ingreep inhoudt en wat u ervan kan 
verwachten. De belangrijkste punten staan in deze folder nog 
eens voor u samengevat. 
 

Besnijdenis (circumcisie) 
Een besnijdenis is het operatief verwijderen van de voorhuid. 
De voorhuid is de huid die de kop van de penis (de eikel) 

bedekt. De voorhuid kan weleens chronisch ontstoken raken of 
door littekenvorming gaan vernauwen en klachten geven. In zo 
een geval kan een besnijdenis nodig zijn. Bij kinderen gebeurt 
de ingreep onder algehele narcose. 
 

Voorbereiding 
Voorafgaand aan de opname moet u eventuele henna op de 
handen van uw zoon verwijderen. Op de dag van de ingreep 
mag uw zoon niets eten. Wel mag hij tot drie uur voor de 

operatie nog kleine beetjes helder vocht drinken, zoals thee of 
appelsap. Voor de ingreep meldt u zich met uw zoon op de 
afgesproken tijd op de Kinderafdeling. 
 

Belangrijk! 
Als uw zoon binnen drie weken voor de geplande operatie 
contact heeft gehad met een kind dat besmet is met de 
waterpokken, neemt u dan contact op met de polikliniek 
Urologie, via telefoonnummer 010 - 461 6168. Tevens dient u 

contact op te nemen wanneer uw zoon in de dagen 
voorafgaande aan de circumcisie koorts of een verkoudheid 
heeft.  
 

Ingreep 
Kort voor de ingreep wordt u samen met uw zoon naar de 
operatiekamers gebracht. Aldaar wordt uw zoon onder narcose 
gebracht, u kunt daar bij zijn. Daarna kunt u terug naar de 
Kinderafdeling. Bij de ingreep wordt de huid van de penis 

gedesinfecteerd en wordt het operatiegebied met steriele 
doeken afgedekt. Bij circumcisie ontstaan twee wondrandjes, 
omdat de voorhuid bestaat uit twee ruggelings op elkaar 



liggende huidlaagjes. Deze wondrandjes worden met oplosbaar 
hechtmateriaal aan elkaar gehecht. Hierna wordt de wond 
verbonden.  
 

Na de ingreep 
U wordt geroepen als de operatie klaar is. U zit dan aan het bed 
als uw zoon wakker wordt. Zodra uw zoon goed wakker is en 
hij weer wat heeft gedronken, wordt gekeken of het wondje 
niet nabloedt.  

 
De opname van uw kind duurt in principe de gehele dag. Uw 
zoon mag naar huis wanneer hij heeft gegeten of gedronken en 
geplast. De arts moet toestemming hebben gegeven voor 
ontslag en zal dus eerst langskomen voordat uw zoon naar huis 
mag. 
 

Verzorging thuis 
 Uw zoon mag niet in bad, douchen mag wel. Was het 

geopereerde gebied liever niet met zeep en zet er niet de 
sproeier op. 

 Probeer uw kind te remmen in wilde spelletjes. Uw kind zal 
waarschijnlijk zelf aangeven wat het kan en wil.  

 Probeer uw kind strakke onderbroekjes te laten dragen en, 
indien mogelijk, de penis naar boven te ‘klappen’.  

 Na de ingreep moet u nog even voorzichtig zijn met te 
‘zware’ kost, laat uw zoon liever iets licht verteerbaars eten. 
De volgende dag mag alles weer zoals u het gewend bent.  

 Tegen de pijn kunt u ’s avonds en ’s morgens Paracetamol 
gebruiken zoals u gewend bent bij uw kind, volgens 
bijsluiter. 

 

Complicaties 
De kans op nabloeding of andere problemen is klein. Mocht uw 
kind weinig helderrood bloedverlies hebben, dan kunt u 
gedurende 15 minuten afdrukken met een gaasje. Heeft uw 
kind veel helderrood bloedverlies, dan moet u contact opnemen 
met de Kinderafdeling, via telefoonnummer 010 - 461 6403. 

 

 

  



Disclaimer 
Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan 
daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt 
dan uiteraard met u besproken. 
 
Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt moet worden 
verplaatst of dat u een andere uroloog ziet op het spreekuur, 
wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan ook zijn dat u voor 
optimale zorg wordt verwezen naar een andere dokter of een 

andere locatie. 
 
De urologen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland leiden 
samen nieuwe urologen op. Deze urologen in opleiding zijn 
allemaal in de laatste fase van hun opleiding, zij zien 
zelfstandig patiënten op de polikliniek en voeren soms (delen 
van) een ingreep onder supervisie zelfstandig uit. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek 
Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch 
contact opnemen via onderstaande gegevens. 
 
Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6168 
Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520 
Franciscus Willemsplein, 010 - 404 3360 
 
Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 

Spoedeisende Hulp: 
Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6720 
Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520 (bereikbaar van 10.00 uur 
tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met 
de SEH Franciscus Gasthuis)  
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