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Verzorging na
een besnijdenis
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WAT IS EEN BESNIJDENIS?
Een besnijdenis is een gedeeltelijke verwijdering van
de voorhuid waardoor de glans geheel of gedeeltelijk
ontbloot blijft.

GENEZINGSPROCES
De eikel is zeer gevoelig gedurende één week en meer
dan gevoelig gedurende nog eens twee weken. De genezing verloopt min of meer zoals bij een brandwonde.
Er is een oppervlakkige schaafwonde die wat vocht afgeeft.
Dit vocht droogt op tot een dikke korst en onder deze
korst vormt zich nieuw slijmvlies. De korst valt af na een
10-tal dagen. De gebruikte draadjes versterven vanzelf.
Bij een eerste plasje kan je kind pijn en/of angst ervaren. Zorg ervoor dat je kind voldoende drinkt.

VERZORGING
3.1 Verzorging van de wonde
De wonde geneest het snelst als er geen zalf en geen
verband worden aangebracht. Bovendien doet de wonde geen pijn als je er niet aankomt.
Onmiddellijk na de ingreep wordt wel een klein verbandje aangebracht. Vaak valt dit spontaan af in de eerste uren. Indien het verband na 24 uur niet spontaan
afgevallen is, dient het verwijderd te worden.
Om pijn en vastkleven aan de wonde te vermijden, is
het aan te raden het verbandje eerst door en door nat
te maken met steriel water (of mineraal water uit een
merkfles).

3.2 Wat bij pijn? (pijnprotocol kinderen)
`` Na een narcose is het belangrijk uw kind 24u te observeren.
`` Wacht niet tot het moment dat de pijn echt doorbreekt, maar probeer al bij de eerste tekenen pijnmedicatie te geven.
`` Geef niet meer dan de voorgestelde dosis.
`` Probeer de laatste dosis van de pijnstiller zo kort mogelijk voor het slapengaan te geven zodat uw kind ’s
nachts pijnvrij is.
`` De dag nadien en de volgende dagen kunt u verder
paracetamol en/of ibuprofen siroop te geven. Houd
u daarbij aan de voorgeschreven hoeveelheid!
`` Paracetamol: 15mg/kg max. om de 6u: ...... ml
Laatste dosis om …….. u gegeven
`` Ibuprofen : 10mg/kg max om de 6 uur: …..ml
Laatste dosis om ….. u gegeven

KLEDIJ
Vaak wordt het contact van een broek tegen de eikel
niet verdragen in de eerste week. Het is aan te raden
het kind de eerste week in huis te laten rondlopen met
een lange T-shirt.
Buitenspelen is overigens af te raden, gezien er geen
contact mag zijn tussen het wondje enerzijds en aarde,
zand of water bij het zwemmen anderzijds en dit
gedurende minstens 14 dagen.

WASSEN
Douchen met lauw water kan na een paar dagen. Na
de douche dient de penis goed afgedroogd te worden,
eventueel met een haardroger.
Baden in lauw water kan vanaf één week ongeveer.
Gebruik van zepen, badschuim en douchegel worden
het best vermeden de eerste twee weken.
Baden in zee of in een zwembad zijn af te raden
gedurende de eerste 3 weken wegens infectiegevaar.

COMPLICATIES
Een complicatie die kan optreden is bloeding. Meestal
is dergelijke bloeding zeer beperkt en gemakkelijk te
stoppen door 5 minuutjes hard op de penis te duwen.
Slechts indien dit onvoldoende is, dient eventueel
een spannend verband aan de penis aangebracht te
worden door een arts.
Een klein beetje bloeding gedurende de eerste twee à
drie dagen is overigens volledig normaal.
Een tweede, zeldzame complicatie is ontsteking. Tekens hiervan zijn toenemende pijn, zwelling en koorts.
Neem contact op met de dienst Urologie of de Kinderafdeling indien er:
`` meer dan 38°C koorts optreedt.
`` toenemende pijn en zwelling van de penis ontstaat.
`` etter uit de wonde komt.

