Aandoening

Verkleving van de voorhuid bij
jongens
Bij pasgeboren jongetjes zit de voorhuid soms vast aan de eikel. Dit noemen we een verkleving.
Een verkleving bij jongetjes blijft vaak bestaan tot de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Meestal is een behandeling niet nodig. Er is wel een
behandeling nodig als er een ontsteking ontstaat of als huidsmeer zich ophoopt onder de voorhuid.

Onderzoeken
De arts luistert naar de klachten en doet een lichamelijk onderzoek. Een verkleefde voorhuid herkent de arts meestal snel.

Behandelingen
De enige behandeling bij een verkleefde voorhuid is een operatie. Hiermee maakt de uroloog de verkleefde voorhuid los van de eikel.

Operatie bij verkleving van de voorhuid bij jongens
Wanneer uw kind een verkleving heeft van de voorhuid, maakt de uroloog de voorhuid los van de penis.
Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is
belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind
komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.
Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind
hierbij goed te begeleiden.
Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u
hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u.
Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan
verwerken. Als uw kind weet wat hem te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-bij-verkleving-van-de-voorhuid-bij-jongens

Poliklinieken en afdelingen

Urologie
Het specialisme Urologie houdt zich bezig met de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/urologie

Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind
optreden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde
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