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Circumcisie

 
INLEIDING
Dit informatieblad biedt u de nodige gegevens over de heelkundige behandeling van een circumcisie. Het is 
onmogelijk om alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling. Wij wensen u alvast een spoedig herstel en 
een aangenaam verblijf op onze dienst.

WAT IS EEN CIRCUMCISIE?
Een circumcisie is een operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. De redenen 
voor een circumcisie variëren van persoonlijke voorkeur en religieuze overtuiging tot afwijkingen van de voorhuid, 
zoals vernauwing door een ziekte van de voorhuid, herhaalde ontstekingen van de eikel, huidletsels, ...

HOE BEREIDT U ZICH VOOR?
De ingreep gebeurt meestal onder algemene verdoving. De arts beslist of voorbereidende onderzoeken, zoals een 
bloedafname en elektrocardiogram, noodzakelijk zijn. Deze kan u laten uitvoeren via uw huisarts ofwel via het 
preoperatief circuit van het ziekenhuis.

U dient vooraf ook een preoperatieve vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst krijgt u van de uroloog of uw huisarts. 
U kan de vragenlijst ook afdrukken via onze website www.azvesalius.be onder “opname” >> “wat brengt u mee?”.

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te 
vinden op de preoperatieve vragenlijst. Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen is volgens afspraak met 
uw arts. Als u bloedverdunnende medicatie neemt moet deze behandeling meestal enkele dagen voor de ingreep al 
gestopt worden, bespreek dit zeker vooraf met uw uroloog of uw huisarts.

Na de ingreep mag u niet met de auto rijden. U laat u best door iemand brengen en halen.

HOE VERLOOPT DE INGREEP?
De uroloog maakt een cirkelvormige insnede net onder de eikel. Vervolgens maakt hij een tweede cirkelvormige 
insnede ter hoogte van de voorhuid. De huid tussen beide insneden wordt weggenomen en de overblijvende 
randen worden aan elkaar gehecht. Daarvoor gebruikt de arts hechtingen die vanzelf oplossen en dus achteraf niet 
verwijderd hoeven te worden.
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NA DE INGREEP
Na de besnijdenis is de eikel bij een volledige besnijdenis onbedekt. Dit kan de eerste dagen zeer gevoelig zijn. Bij een 
gedeeltelijke besnijdenis is er nog voorhuid over de eikel. Dit is echter niet bij iedereen mogelijk. U kunt dit met uw 
uroloog bespreken.

Zwelling van de penis na de operatie is normaal en verdwijnt vanzelf. Draag best een onderbroek die u steun geeft, 
geen boxershort.
Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel ervaren tijdens het plassen.
De arts kan u een verzachtende en helende zalf of suspensie voorschrijven om aan te brengen ter hoogte van de 
wonde.

Het is belangrijk dat u geplast heeft voor u naar huis gaat. Voor het ontslag wordt uw verband verwijderd.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De behandelende arts bezorgt u volgende 
informatie:

• richtlijnen voor verdere wond- en of pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts

TERUG THUIS
Na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel ondervinden. Om deze pijn te bestrijden mag u tot vier maal 
per dag een paracetamol 1 gr. innemen. Na twee dagen mag u weer douchen, een bad nemen wordt afgeraden. U 
mag twee keer per dag zalf aanbrengen op de hechtingen, overeenkomstig het advies van de chirurg.

Tot twee weken na de ingreep mag u niet zwemmen of andere sporten beoefenen. Tot zes weken na de ingreep mag 
u geen geslachtsgemeenschap hebben. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikte overlegt u best met uw arts 
wanneer u hier opnieuw mee mag beginnen.

OPGELET
U dient contact op te nemen met de uroloog of uw huisarts indien:

• u meer dan 38° koorts krijgt
• er toenemende pijn ontstaat
• de wonde infecteert

CONTACTGEGEVENS
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel.  012 39 65 48 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Buiten deze uren kan u bellen naar de dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 22


