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Contact

az groeninge Kortrijk
urologisch centrum
campus vercruysselaan
Burg. Vercruysselaan 5
8500 Kortrijk
t. 056 63 38 00
www.urologiekortrijk.be

dagziekenhuis campus vercruysselaan
t. 056 63 25 30

artsen urologisch centrum
dr. Ignace Billiet
dr. Karl Lesage
dr. Pieter Verleyen
dr. Peter Vossaert
dr. Patrick Werbrouck

Totale of partiële 
circumcisie /  

fimosis

Controle
Ondervindt u geen problemen, dan komt u 
langs op controle  

•	 op de consultatie van 

dr. ...................................................................

op ............ / ............ / 20........

om ................................... uur 

•	 bij uw huisarts op 

............ / ............ / 20........ 

•	 of vroeger bij problemen.

Wij wensen u een goede thuiskomst en een 
spoedig herstel!

urologisch centrum



Nazorg
Medicatie
Bij pijn: 
kinderen: Perdolan® mono voor kinderen of 
Nurofen® voor kinderen
volwassenen: Dafalgan®

Hygiënische zorg
•	gedurende	2	dagen	geen	douche
•	gedurende	2	weken	geen	zitbad/zwembad

Wondzorg
Enkel bij een partiële circumcisie: voorhuid 
naar achter brengen en Terra Cortril® oogzalf 
aanbrengen ter hoogte van de hechtingen. 
De voorhuid goed weer over eikel brengen. 

Doe dit 1 tot 3 maal per dag (zodra de pijn dit 
toelaat).

Het circulair verbandje ter plaatse laten 
gedurende de eerste 24 uur om zwelling te 
vermijden. De hechtingen verteren vanzelf.

Voeding
Lichte voeding op de dag van de operatie en 
veel drinken. 

Aandachtspunten
controle na 2 weken.

De ingreep (circumcisie)
Voor de ingreep wordt u / uw zoon 1 dag opge-
nomen in het ziekenhuis.

U / uw zoon moet zich hiervoor nuchter aanmel-
den.

De ingreep gebeurt onder algemene verdo-
ving en eventueel caudaal block (= extra lokale 
verdoving zodat u / uw kind geen pijn voelt de 
eerste uren na het ontwaken).

Normaal gezien treden geen verwikkelingen op. 

Mevrouw
Mijnheer

Bij u of bij uw zoon moet een totale / partiële 
circumcisie uitgevoerd worden.

Voor deze ingreep meldt u zich op het afge-
sproken uur aan op het dagziekenhuis op de 
1ste verdieping van campus vercruysselaan.

In deze folder vindt u algemene informatie over 
de ingreep, de voorbereiding en de aandachts-
punten na de behandeling.

Wat is fimosis?
Normaal kan de voorhuid over de eikel naar 
achter worden geschoven waardoor de eikel 
volledig bloot komt te liggen. Fimosis is een ver-
nauwing van de voorhuid waardoor deze niet 
kan worden teruggetrokken over de eikel van 
de penis. Dit kan aanleiding geven tot infecties 
omdat de bacteriën, urineresten en smegma 
onder de voorhuid niet kunnen worden verwij-
derd, noch spontaan, noch tijdens het wassen. 
Bovendien kan een infectie de vernauwing nog 
doen toenemen.

Tijdens de circumcisie of besnijdenis nemen we 
deze vernauwing weg waarbij we de voorhuid 
volledig of gedeeltelijk verwijderen. 


