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Urologie 
 

Vernauwde voorhuid kind 
 

Operatieve behandeling 
 
Inleiding 
In overleg met uw arts zal er bij uw kind een ingreep worden verricht. Tijdens deze 
ingreep verwijdert de arts de voorhuid van de penis gedeeltelijk of geheel. De arts 
heeft met u besproken hoe de ingreep in zijn werk gaat. Hier kunt u alles rustig 
nalezen.  
 
Waarom deze ingreep? 
De meest voorkomende reden voor deze ingreep is een te nauwe voorhuid (ook wel 
phimosis genoemd). De ingreep heet in dit geval verwijdingsplastiek.  
Om geloofsredenen wordt soms tot een besnijdenis besloten. De ingreep heet dan 
circumcisie. 
 
Dagbehandeling 
De ingreep vindt plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat uw kind, als het goed 
wakker is, dezelfde dag weer naar huis mag. 
 
Voorbereiding 
Bij kinderen gebeurt de ingreep in het algemeen onder algehele anesthesie 
(narcose). Informatie over de anesthesie en de gang van zaken op de afdeling krijgt 
u op de anesthesiemiddag kinderen en kunt u lezen in de folder ‘kind en anesthesie’.  
 
Soms wordt besloten de ingreep onder plaatselijke verdoving te laten plaatsvinden. 
De plaatselijke verdoving wordt gegeven via een tweetal injecties aan de basis van 
de penis. Uw kind hoeft dan niet nuchter te zijn en mag gewoon eten en drinken. 
 
De ingreep 
De penis wordt gedesinfecteerd en het omliggende gebied met steriele doeken 
afgedekt. Als er verklevingen zitten tussen de voorhuid en de eikel dan maakt de arts 
deze los.  
Daarna verwijdert de arts de voorhuid gedeeltelijk of geheel. De voorhuid wordt 
vervolgens met hechtingen vastgemaakt aan de rand van de eikel. Deze hechtingen 
lossen vanzelf op. Na de besnijdenis wordt de penis verbonden met zalf en een 
steriel gaasje.  
 
Duur van de ingreep 
De ingreep duurt 20 tot 30 minuten.  
 

 

 

https://www.viecuri.nl/media/brochures/anesthesiologie/aandoeningen-amp-behandelingen/kind-en-anesthesie/3609.pdf
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Na de ingreep  
Na de ingreep is enige pijn te verwachten. Als pijnstiller kan paracetamol gegeven 
worden. Koelen met een washandje met koud kraanwater helpt ook heel goed. Het 
plassen kan enkele dagen een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt als het kind 
goed door-plast.  
 
Kort na de ingreep is de penis wat rood en gezwollen. Dit verdwijnt in de loop van 
een week.  
 
Het kan helpen de penis hoog te leggen, richting navel. Als de voorhuid in zijn geheel 
is verwijderd, dan is de eikel onbedekt. Deze kan wat gevoelig zijn. Dit verdwijnt 
geleidelijk omdat er een nieuwe huidlaag ontstaat.  
 
Richtlijnen voor thuis 

 Om infecties te voorkomen is het belangrijk de wond goed schoon te houden. Dit 
doet u door de penis na het plassen af te spoelen met lauwwarm kraanwater, niet 
met zeep. De eerste dagen na de ingreep brengt u na het plassen steeds een 
schoon gaasje aan.  

 

 Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes, die een schrijnend gevoel 
kunnen geven. Door het wondgebied met wat vaseline in te smeren wordt dit 
gevoel wat minder. 

 

 Douchen mag, maar het is verstandig de eerste week niet te zwemmen. 
 
Complicaties en bijwerkingen 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt, kunnen complicaties ontstaan 
zoals een nabloeding, een infectie of koorts.  
 
Contact opnemen 
Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts als de pijn erger wordt, er pus 
of bloed uit de wond komt, de penis dikker wordt of bij koorts boven de 38,5°C. 
 
 
 
  



 3 

Vragen 
 

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Urologie 
 

Locatie Venlo Routenummer 68 
 

(077) 320 68 33 

Locatie Venray Routenummer 44 (077) 320 68 33 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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