Richtlijnen na circumcisie
of besnijdenis
Informatiebrochure
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Beste ouders, begeleiders
Deze folder bevat algemene informatie, bedoeld als extra informatie naast
het gesprek met de behandelende arts.

o Voeding: Geef uw kind lichtverteerbare voeding op de dag van de
operatie. Ten gevolge van de narcose kunnen de maag en darmen een
beetje vervelend gaan doen.

o Pijn en koorts: Matige koorts tot 38 °C is normaal. Als uw kind klaagt
van pijn of onrustig is, kan u steeds een pijnstillend middel geven. Vb.
Perdolan® of Nurofen®

o Rust: Het is aangeraden om uw kind de eerste dagen bezig te houden
met rustige activiteiten. Meestal is hij nog wat moe en/of prikkelbaar ten
gevolge van de narcose.

o School: Uw kind kan meestal naar school na een paar dagen.

o Attesten: Voor een schoolattest, een attest voor sociaal verlof en
documenten van de hospitalisatieverzekering kan u zich wenden tot het
secretariaat urologie of de uroloog zelf.

Pagina 2

o Behandeling:
Dag van de ingreep: zet uw kind ’s avonds in bad zonder zeep of
badolie. Trek na een 10-tal minuutjes de gezwollen voorhuid onverwachts
volledig achteruit en schuif deze onmiddellijk terug over de eikel.
Breng na het afdrogen een druppeltje Terracortril® aan op de eikel na de
voorhuid een klein stukje achteruit geschoven te hebben.
Dag na de ingreep (2de dag): geef uw kind ’s avonds een bad.
Spoel de penis af met zuiver water. Schuif de voorhuid volledig achteruit
en spoel met zuiver water en schuif de voorhuid terug.
Breng na het afdrogen een druppeltje Terracortril® aan.
Vanaf de 3de dag: het achteruitbrengen van de voorhuid dient dagelijks
te gebeuren, de rest van uw zoon zijn leven.
Zolang de draadjes zichtbaar zijn aan de binnenzijde van de voorhuid of
op de eikel, dient u Terracortril® aan te brengen.
Heeft u thuis nog vragen of een probleem, dan mag u ons contacteren.
Kinderafdeling
T. 02 300 63 01
Dr. Van Thillo
Secretariaat urologie: T. 02 300 63 25
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OLV Ziekenhuis
Kinderafdeling
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse

Contact
T. 02 300 63 01
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