
INFORMATIEFOLDER VOOR 
OUDER(S)

Circumcisie of 
Frenulotomie



Binnenkort zal uw kind een ingreep ondergaan 
waarvoor hij/zij een dag wordt opgenomen in het 
ziekenhuis. Deze folder geeft een overzicht van het 
verloop van zo’n dag. Indien u na het lezen nog vragen 
heeft mag u die zeker stellen aan de arts of een 
verpleegkundige.

‘S OCHTENDS
Belangrijks is alvast dat uw kind nuchter moet zijn. 
De richtlijnen hierover vindt u op de preoperatieve 
vragenlijst.

• Ga naar de inschrijvingsbalie in 
de inkomhal. Schrijf je kind in 
met de KIDS ID-kaart (of ISI+) en 
de kaart van de verzekering

• Ga naar Pediatrie B5 en meld 
jullie aan de balie aan. De 
verpleegkundige zorgt voor de 
opname

• De operatiezaal is op D4, één 
ouder mag mee b ij kinderen 
jonger dan 15 jaar. Bij sommige 
dringende ingrepen mag er geen 
ouder mee naar binnen

Even voor de ingreep krijgt uw kind pre-medicatie. Hij/
zij wordt daar een beetje slaperig van en mag dus niet 
meer rondlopen. Doe de bedsponden omhoog als uw 
kind in bed ligt.

Afhankelijk van het gewicht en de leeftijd wordt de 
medicatie oraal of rectaal toegediend.



NAAR DE OPERATIEZAAL
Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier, 
duid dit vooraf aan op de vragenlijst. U mag bij uw kind 
blijven tot het onder narcose is.

Er wordt een infuus geplaatst via een katheter in 
de hand of in de voet, zo wordt er extra vocht en 
pijnstilling toegediend.

NA DE OPERATIE
Na de ingreep komt uw kind terug naar de afdeling 
pediatrie. Uw kind zal nog moe en misschien wat 
verward en verdrietig zijn. Het is belangrijk om nu goed 
te rusten.

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de 
verpleegkundige mag uw kind wat drinken. Eerst 
een beetje water, als hij/zij niet misselijk is volgt wat 
aangepaste voeding.

Gaat alles goed en heeft het kind kunnen plassen, dan 
komt een verpleegkundige het infuus verwijderen.

Later op de dag komt de dokter langs om uitleg te 
geven over het verloop van de operatie. De nodige 
attesten voor school en uw werk worden ingevuld.

De dokter zegt dan ook wanneer jullie naar huis mogen 
en of een eventuele controleafspraak nodig is.



BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN

• De woning verlaten mag
• Maar doe rustig aan, niet rennen, niet springen, ...
• Vermijd warmte: niet in de volle zon komen, geen 

warme douche of bad
• Geef uw kind de eerste dag licht-verteerbare 

voeding
• Geef indien nodig ‘s avonds nog een pijnstiller             
• Bij hoge koorts boven 38.5°C, pijn die niet onder 

controle geraakt of bij forse nabloeding: contacteer 
uw huisarts of de dienst spoedgevallen

• De penis kan nog enkele weken gezwollen zijn, dit 
zal spontaan verdwijnen.



FRENULOTOMIE
Dat is het insnijden van het voorhuidriempje wanneer 
dat te kort is.

Ontsmetten: de voorhuid naar achter brengen en 
Terra-cortril® suspensie aanbrengen op de hechtingen 
en de voorhuid weer over de eikel brengen.

Doe dit twee tot drie keer per dag, slechts enkele 
druppels per keer tot de tube leeg is.

CIRCUMCISIE, VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK
Dit gebeurt bij een te nauwe voorhuid of fimosis

Bij een gedeeltelijke circumcisie:
• De eerste dagen na de ingreep kan er een hechting 

aanwezig zijn ter hoogte van de voorhuid
• De arts geeft u een afspraak om deze hechting na 

enkele dagen te verwijderen
• Na het verwijderen van de hechting kan u starten 

met de Terra-cortril® suspensie
• De voorhuid naar achter brengen en Terra-cortril® 

suspensie aanbrengen. De voorhuid weer over de 
eikel brengen

• Doe dit twee tot drie keer per dag, slechts enkele 
druppels per keer tot de tube leeg is

Bij een volledige circumcisie:
• Breng twee keer per dag Terra-cortril® suspensie 

aan ter hoogte van de hechtingen
• Gebruik slechts enkele druppels per keer tot de 

tube leeg is
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OP CONTROLE

Wanneer?
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Waar?
 
az Vesalius Tongeren / Medisch Centrum Bilzen

EXTRA INFORMATIE

Ook bij een dagopname is het belangrijk de 
bezoekuren te respecteren, van 14.00 tot 20.00 uur.

Om de rust te garanderen, voor uw kind en de andere 
patiënten, vragen wij om andere kinderen niet mee te 
brengen naar het ziekenhuis.


