Urologie

Uw zoon komt voor een
besnijdenis
(circumcisie)
U heeft met de uroloog gesproken over het besnijden van uw zoon. In deze folder
kunt u meer lezen hierover.
Een opname in het ziekenhuis kan voor uw zoon een ingrijpende gebeurtenis zijn.
Wij vinden het daarom belangrijk u en uw zoon hierbij goed te begeleiden. Leest u
daarom thuis de folder goed door.
Neem de folder mee naar het ziekenhuis als uw zoon komt voor de besnijdenis. Hierin staat namelijk de zorg voor thuis vermeld. Dat willen we
graag voordat uw zoon naar huis gaat samen met u bespreken.

Wat is een besnijdenis?
Bij een besnijdenis haalt de arts de hele of een gedeelte van de voorhuid van de
penis weg. Dit gebeurt door een operatie.
Er kunnen twee redenen zijn waarom dit gebeurt:
• Uw zoon heeft een ernstige vernauwing van de voorhuid van de penis. Dit kan
een ontsteking van de voorhuid of eikel geven. De vernauwing kan ook moeilijkheden geven bij het plassen.
• Om godsdienstige reden. Bepaalde geloven schrijven besnijdenis van jongens
voor.

Worden de kosten vergoed?
Een circumcisie (besnijdenis) is sinds 1 januari 2015 niet langer onderdeel van de
basisverzekering. Vanaf die datum wordt het ook niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed, ook niet wanneer er sprake is van een medische indicatie. Soms is
er sprake van een gedeeltelijke vergoeding. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar welk bedrag er bij u vergoed wordt.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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De kosten voor een circumcisie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn afhankelijk bij
welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en kunnen variëren van ongeveer ¤ 930,00
tot ¤ 1000,00.
Is er sprake van een medische noodzaak voor deze behandeling? Dan geeft uw
behandelend uroloog u tijdens uw polikliniekbezoek een medische verklaring
mee,waarin wij uw zorgverzekeraar vragen om de circumcisie te vergoeden. U moet
de verklaring zelf voorleggen aan uw zorgverzekeraar. Op de verklaring staan codes
en informatie die uw zorgverzekeraar nodig heeft. Het besluit om de circumcisie wel
of niet te vergoeden wordt genomen door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de
wijze waarop u zelf verzekerd bent.

Hoe bereidt u uw zoon voor?
Een goed voorbereiding is belangrijk, Voor uw zoon en voor u. Daarom heeft het
Jeroen Bosch Ziekenhuis naast deze folder een eigen Kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw zoon alvast kennismaken met het ziekenhuis.
Thuis stellen kinderen vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw zoon 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 zoon weet wat hem
te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.
Als u wilt, mag u ook van tevoren komen kennismaken op de afdeling. U belt dan naar
de afdeling Kinderdagbehandeling om een afspraak te maken. Informatie over de
afdeling leest u in de brochure ‘Informatie Operatie Kinderdagbehandeling’ (foldercode
KIN-032).
Als pijnstilling na de operatie mag uw zoon paracetamol zetpillen/tabletten hebben.
Het is verstandig om deze voor de opname al in huis te halen.
Moet uw zoon nuchter zijn?
Omdat de operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) moet uw zoon nuchter zijn. Dit betekent dat uw zoon niets meer mag eten en drinken.Dit is belangrijk om
te voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de longen komt. Als
dit gebeurt, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Tijdens het gesprek op de POS (Preoperatieve Screening) krijgt u hier meer uitleg
over. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ (KIN-736).
Medicijnen
Neem de medicijnen die uw zoon thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de oorspronkelijke verpakking. Omdat uw zoon maar kort opgenomen is, gebruikt uw zoon
tijdens de opname de eigen medicijnen (tenzij dit tijdens de opname anders met u
wordt afgesproken).
Ook eventueel de insuline of ‘puffers’, in de originele verpakking van de apotheek. Het
kan zijn dat uw zoon een ‘puffer’ nodig heeft na de operatie. Neem dus niet alleen het
Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee!

Wanneer kan de operatie niet doorgaan?
Als uw zoon:
• koorts heeft boven de 38°C;
• een kinderziekte heeft of daarmee in contact is geweest.
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U belt dan naar de polikliniek Urologie.
Is uw zoon ziek op de dag van de operatie, dan belt u naar de afdeling Kinderdagbehandeling.

Wat gebeurt er bij de operatie?
Vanwege een vernauwing van de voorhuid kunnen er aan de penis ontstekingen
ontstaan. De arts verwijdert dan de hele voorhuid. De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. De huid van de eikel kan enkele weken gevoelig zijn. Daarna wordt dit
minder en is het niet meer vervelend voor uw zoon.
Er kunnen verklevingen zitten tussen de voorhuid en de eikel. Deze maakt de arts
tijdens de operatie los. Hierdoor ziet de eikel er de eerste dagen na de operatie vaak
rood, gezwollen en geïrriteerd uit. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Na
ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag. Rond de eikel ziet u een
krans van hechtingen. Deze lossen vanzelf op. De operatie duurt ongeveer één uur.

Wat gebeurt er na de operatie?
Na de operatie gaat uw zoon eerst naar de uitslaapkamer. De anesthesioloog bepaalt
wanneer uw zoon terug mag naar de afdeling Kinderdagbehandeling.

Op de afdeling
Als uw zoon goed wakker is en (bijna) geen pijn heeft, komt de verpleegkundige u en
uw zoon ophalen. Meestal mag uw zoon weer snel beginnen met drinken en daarna
eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje
uit de arm.
Vanwege de blockverdoving kan uw zoon na de operatie slap in de benen zijn, maar
heeft geen pijn.
U spreekt na de operatie altijd nog de behandelend arts.

Waar let u op als uw zoon weer thuis is?
Gaat uw zoon naar huis, dan kan hij gewoon een onderbroek aan. Raadzaam is om
een strakke onderbroek aan te doen en de penis omhoog te leggen. Dit is om zwelling
zoveel mogelijk te beperken. Een strakke boxershort mag ook. Wanneer de penis is
bedekt met een gaasje, mag dit er de volgende dag af. Zwelling en verkleuring van de
penis is normaal en duurt ongeveer drie/vier weken.
Is de voorhuid niet helemaal verwijderd? Dan is het belangrijk om de voorhuid onder
de douche voorzichtig terug te schuiven. Zo wordt het onderliggend wondje ook
schoon. Draagt uw zoon luiers, dan verschoont u deze regelmatig. Langdurig contact
met urine en/of ontlasting is niet goed voor de wond.
Plassen
Heeft uw zoon nog niet geplast voordat hij naar huis gaat, dan moet u er op letten dat
dit in de avond wel gebeurd. Heeft uw zoon in de avond nog niet geplast, dan belt u
naar de afdeling Spoedeisende Hulp voor overleg.
Voeding
Uw zoon mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat vanwege de narcose uw zoon misselijk is. Wacht dan nog met eten. Belangrijk is wel dat uw zoon goed
blijft drinken.
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Pijnstilling
Geef uw zoon paracetamol tegen de pijn. Maximaal 100 mgr. per kilo lichaamgewicht
per 24 uur.
Uw zoon mag: ..... x ...........................................................per 24 uur.
Tijdstip van laatste pijnstilling is ..........................uur
Eventuele andere pijnstilling:
....................................................................
Uw kind mag: ..... x ...........................................................per 24 uur.
Tijdstip van laatste pijnstilling is ..........................uur
Douchen/ baden
Uw zoon mag douchen. Makkelijk is om uw zoon met het verbandje om de penis
onder de douche te zetten. Zo wordt het verband nat en week. Het is dan makkelijker
te verwijderen. Doe eventueel een washandje om de douchekop om de kracht van de
douchestraal af te zwakken.
Vanwege de oplosbare hechtingen mag uw zoon de eerste tien dagen niet in bad
en zwemmen. Zo kan het wondje mooi genezen en voorkomen we infecties rond de
hechtingen.
School
De eerste vijf dagen na de operatie kan uw zoon niet naar school.
Sporten
Na tien dagen mag uw zoon weer sporten.

Wat zijn de risico’s?
Wondinfectie, nabloedingen of bloeduitstortingen komen zo af en toe voor. Een beetje
bloedverlies uit de wond is niet erg.

Wat doet u bij problemen?
Vertrouwt u het niet, dan kunt u altijd bellen. U belt tijdens kantooruren naar de
polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10. Buiten kantooruren belt u
naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Wanneer komt u op controle?
Uw zoon komt terug voor controle op de polikliniek bij de uroloog. U krijgt hiervoor
een afspraak mee.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw arts.
Polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10.
Afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.jbz.nl en www.halloziekenhuis.nl
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