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Geachte Heer, 

 

 
 

U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst Urologie voor een heelkundige 

ingreep van de urinewegen, meer bepaald een (partiële) circumcisie of besnijdenis. Dit is het 

(gedeeltelijk) wegnemen van de voorhuid. De uroloog heeft u de redenen voor deze ingreep uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van het verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u een zo aangenaam mogelijk 

verblijf in het ziekenhuis. 

 

 
 

 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Wat is een circumcisie ? 
Een circumcisie of besnijdenis is het operatief verwijderen van een 

gedeelte of de gehele voorhuid van de penis. 

Een volledige besnijdenis is het meest gebruikelijk. Hierbij wordt 

(nagenoeg) de hele voorhuid verwijderd en zal de eikel zowel bij 

een erectie als bij de penis in slappe toestand geheel bloot liggen. 

De meeste urologen voeren het liefst een volledige besnijdenis uit. 

De reden hiervoor is, dat bij een gedeeltelijke besnijdenis (ook wel 

partiële circumcisie genoemd) vaak opnieuw vernauwingen van 

de voorhuid of ontstekingen van de eikel optreden, waardoor 

naderhand een volledige besnijdenis alsnog nodig blijkt te zijn. 

Een gedeeltelijke besnijdenis wordt meestal op verzoek van de 

ouders uitgevoerd. Bij volwassenen wordt dit soort besnijdenis 

nauwelijks toegepast. Ook is een gedeeltelijke besnijdenis niet 

altijd mogelijk; dit hangt o.a. af van waar de vernauwing van de 

voorhuid zich bevindt. 

 

Redenen voor de ingreep 
1. Medische redenen  

a)  Fimosis  

Bij een fimosis is de voorhuid zo vernauwd dat deze niet of nauwelijks teruggetrokken kan worden 

over de eikel. 

Fimosis kan aangeboren zijn, of veroorzaakt worden door herhaalde infecties van de voorhuid. Bij 

kinderen tot ongeveer een jaar of 5 is het normaal dat de voorhuid nog niet (volledig) 

teruggetrokken kan worden. Ten onrechte krijgen ouders nog vaak het advies de voorhuid te 

"oefenen". Dit kan beter achterwege blijven aangezien door het geforceerd terugtrekken van de 

voorhuid fimosis juist kan ontstaan.  

Een fimosis kan allerlei problemen veroorzaken. Doordat de voorhuid niet teruggetrokken kan 

worden en de eikel eronder niet goed schoon te maken is, hoopt zich smegma op wat ontstekingen 

en zo verdere vernauwingen in de hand werkt. Ook kan meatus stenose, een vernauwing van de 

opening van de plasbuis ontstaan. Vaak blijkt bij mannen met kanker van de penis (wat gelukkig 

niet vaak voorkomt), dat ze een lange voorgeschiedenis van fimosis hebben. Een besnijdenis is aan 

te raden.  

b)  Parafimosis  

Als de voorhuid teruggetrokken is, opgezwollen is geraakt en niet meer teruggeschoven kan 

worden over de eikel, dan is er sprake van parafimosis.  

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 5 - 
 

Parafimosis ontstaat door ontstekingen en vernauwing van de voorhuid. Ook directe beschadiging 

van de voorhuid (bijvoorbeeld door te hard masturberen) kan dit probleem veroorzaken.  

Door de zwelling kan de bloedtoevoer naar de eikel worden afgekneld. Hierdoor kan gangreen 

ontstaan, of kunnen er andere, blijvende beschadigingen van de penis optreden. Daarom is 

onmiddellijke medische hulp geboden. Een arts krijgt de voorhuid mogelijk weer terug over de 

eikel geschoven. Blijft dit probleem zich voordoen, dan wordt een besnijdenis noodzakelijk.  

c)  Terugkerende ontstekingen van de eikel  

Dit wordt ook wel balanitis genoemd en is een ontsteking van voorhuid en eikel.  

Deze aandoening kan ontstaan door slechte hygiëne of eenvoudigweg omdat het wassen van de 

voorhuid en eikel niet mogelijk is door een niet of moeilijk terug te trekken voorhuid (fimosis). 

Ook het gebruik van de verkeerde zeep kan irritaties veroorzaken en zo bijdragen aan het ontstaan 

van ontstekingen. Het beste kan een zeep gebruikt worden die is aangepast aan de zuurgraad van 

de huid. Een enkele ontsteking van voorhuid en eikel kan met zalf, baden en antibiotica worden 

verholpen, maar blijven de ontstekingen terugkomen, dan is een besnijdenis de enige echte 

oplossing.  

2. Religieus-culturele redenen  

Voorbeelden zijn moslims en joden die hun kinderen laten besnijden.  

3. Hygiënische redenen  

Een besneden penis produceert nauwelijks of geen smegma en is daarom veel makkelijker schoon te 

houden.  

4. Seksuele redenen  

De voornaamste seksuele redenen voor een besnijdenis zijn vroegtijdige zaadlozingen en een te lange 

voorhuid.  

Bij een te lange voorhuid komt de eikel niet of nauwelijks bloot te liggen bij een erectie. Daardoor 

wordt de eikel niet direct gestimuleerd tijdens geslachtsgemeenschap, wat gevolgen kan hebben voor 

de seksuele beleving van zowel man als vrouw. Door een besnijdenis komt de eikel volledig bloot te 

liggen, waardoor de eikel wel rechtstreeks gestimuleerd wordt.  

Na een besnijdenis vormt zich een beschermlaagje over de eikel en wordt hij een beetje minder 

gevoelig. Bij mannen die problemen hebben met te snel klaarkomen, kan dit een oplossing zijn. Wel 

moet opgemerkt worden dat het geen wondermiddel is dat bij iedereen blijkt te werken.  

5. Esthetische redenen  

Sommige mannen (en ook vrouwen) vinden een besneden penis mooier om te zien. Bij mannen die om 

deze reden voor een besnijdenis kiezen, spelen vaak ook de reeds hierboven genoemde hygiënische en 

seksuele redenen voor een besnijdenis een rol. 
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Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst voor een dagopname. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-kaart  mee. Neem 

ook al uw thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste informatie hebben 

omtrent dosis en toedieningswijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 

 

Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze resultaten 

moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze onderzoeken in 

het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname (door een prik in een ader van de arm); 

 een RX Thorax: dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is 

volledig pijnloos; 

 een E.C.G. of elektrocardiogram: dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de 

werking van uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

Preoperatieve voorbereiding 
Vooraleer de operatie kan plaats vinden moet u voorbereid worden: 

 U moet nuchter blijven vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter zijn 

betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

 Vooraleer de ingreep kan plaats vinden moet de operatiestreek (balzak en schaambeen) 

geschoren worden door de verpleegkundige. Dat kan eventueel door u of uw partner kort 

vooraf thuis reeds gebeuren. 

 

De ochtend van de ingreep 
Bij opname in het dagziekenhuis worden de temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

Zo nodig wordt de schaamstreek geschoren. Dit is volledig pijnloos. 

Let erop dat u zeker nuchter bent vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter 

zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 7 - 
 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd aan te trekken. 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt u eventueel een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de 

verdoving. 

Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van ingreep  
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 30 minuten. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose of via ruggenprik. De beslissing gebeurt in overleg met de 

anesthesist. Bij volledige verdoving wordt u volledig in slaap gedaan. Meestal gebeurt de ingreep 

onder gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving of ruggenprik). Tussen twee wervels wordt er een 

fijn naaldje ingebracht tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit naaldje wordt de lokale 

verdoving ingespoten. Uw zitvlak en voeten worden warm en na enkele minuten voelt u niets meer in 

uw onderlichaam en benen. Daarna mag u gaan liggen op de rug. De operatiestreek wordt ontsmet en 

steriel afgedekt. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

De verklevingen tussen de voorhuid en de eikel worden losgemaakt. De voorhuid wordt volledig 

verwijderd en aan de basis van de eikel worden rondom rond hechtingen geplaatst die vanzelf 

resorberen (meestal na 2 à 3 weken). Deze hechtingen moeten dus nadien niet verwijderd worden. 

 

 

 

 

 
 

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een infuusleiding in de arm, 

waarlangs op vraag, pijnmedicatie kan toegediend worden. 
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Rondom de penis is een steriel verband aangebracht. Dit verband moet 24 uur ter plaatse blijven om 

bloeding te voorkomen. De dag nadien moet u een zitbad nemen, het verbandje laten verweken en 

daarna moet het verbandje voorzichtig verwijderd worden. Nadien kan u een nieuwe kompres 

aanbrengen ter hoogte van de penis (met Terramycine®-zalf; dit is een ontstekingswerende zalf). 

Telkens na het wateren moet de kompres vervangen worden en wordt ook Terramycine®-zalf 

aangebracht ter hoogte van de hechtingen.  

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie terug verder nemen. Eén grote uitzondering is de 

bloedverdunner. Na 1 week mag U die terug innemen.  

Tip: Breng bij een opname in het ziekenhuis steeds de verpleegkundige op de hoogte van de medicatie 

die u thuis inneemt (breng altijd uw thuismedicatie in verpakking mee en de medicatielijst) en 

vraag of u en wanneer u deze na de operatie terug mag innemen. 

 

In de loop van de namiddag komt de uroloog nog eerst bij u langs voor controle van de wonde en de 

algemene toestand. Daarna mag u naar huis vertrekken. U moet steeds door iemand afgehaald worden 

aan het ziekenhuis; zelf besturen van de wagen is niet toegestaan. 

Uw arts zal u eventueel een pijnstiller voorschrijven voor na de ingreep. 

Er wordt bij uw ontslag een blad meegegeven met daarop de “Richtlijnen na een circumcisie”.  

 

Verder verloop 

De hechtingen die werden geplaatst zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd worden.  

 

Tot een 3 à 4-tal weken na de ingreep (tot alle hechtingen verdwenen zijn) kan u best niet gaan 

zwemmen en geen sportactiviteiten uitoefenen. Ook een lang bad nemen is in die periode af te raden, 

douchen is wel toegelaten. 

Een steunende, elastische onderbroek dragen is aan te bevelen. 

 

Bij het plassen kan u een branderig gevoel hebben. Bij doorplassen verdwijnt dit gevoel weer. Dit kan 

enkele dagen duren en is volledig normaal. 

 

Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die pijnlijk kunnen zijn door schaven van de 

huid of van het ondergoed.  

 

De eikel kan er gedurende enkele dagen rood en gezwollen uitzien. Ook dit is volkomen normaal. Deze 

overgevoeligheid verdwijnt stilaan (na enkele weken). 

 

Ongeveer een maand na de ingreep wordt u verwacht voor een controle raadpleging bij de uroloog. U 

komt dan best met een goed gevulde blaas om de straalkracht te controleren. 
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Algemene richtlijnen na een circumcisie 
Het verbandje met elastisch windeltje blijft tot de volgende morgen ter plaatse. Het windeltje 

voorkomt verdere zwelling van de voorhuid. Deze zwelling is normaal na een besnijdenis. Het 

windeltje mag nadien weggelaten worden, tenzij nog wat restzwelling aanwezig is. Dan best nog 

enkele dagen het windeltje aanbrengen. 

 

Gedurende 3 dagen wordt aangeraden om een beschermende kompres met Terramycine®-zalf aan te 

brengen ter hoogte van de eikel. Nadien mag de eikel verder ontbloot blijven. 

 

Tweemaal per dag de penis zacht afspoelen onder de douche of in een zitbad met gewoon water 

volstaan. Terugtrekken van de resterende voorhuid tot de draadjes zichtbaar worden is belangrijk. 

Vanaf de 4de dag moet men de hechtingen indoppen met een waterige eosine-oplossing (tot de 

draadjes verdwenen zijn). 

 

Na ongeveer 1 week volstaat een normale dagelijkse intieme hygiëne. Dit wil zeggen: (zacht) wassen 

van de penis met water en zeep en goed afspoelen. Het randje achter de eikel waar zich de draadjes 

bevinden, is het belangrijkste. 

 

Complicaties 
Complicaties treden op bij ongeveer 5% van de besnijdenissen. Ze beperken zich bijna altijd tot de 

wonde. Als ze zich voordoen gaat het meestal om een nabloeding of een stoornis in de wondgenezing, 

zoals een infectie of abces. Dit kunnen vervelende complicaties zijn, maar ze zijn vrijwel altijd heel 

goed te behandelen.  

U neemt best contact op met het ziekenhuis als zich de volgende symptomen voordoen: 

 wanneer u koorts krijgt boven de 38.5°C 

 wanneer er een sterke zwelling van de penis optreedt 

 wanneer het wondje blijft bloeden 

 wanneer u veel pijn heeft. 

De raadpleging urologie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. ’s 

Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedgevallen. 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
Adviezen voor thuis 

 Doe het rustig aan. Dan merkt u dat u geleidelijk aan meer kunt. 

Pijn en moeheid horen bij de eerste periode van het herstel. 

 Geen seks of zelfbevrediging tot  het bezoek aan de uroloog op de raadpleging zodat het 

wondgebied rust krijgt. 
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 Geen kracht zetten of zwaar tillen gedurende 2 weken. 

 

Hechtingen 

De hechtingen lossen binnen ongeveer drie weken vanzelf op. Zolang er nog wondvocht uit de wondjes 

komt, is het verstandig een verbandje aan te brengen. Als de wondjes droog zijn, is dit niet meer nodig. 

Douchen en baden 

U mag gerust douchen. Zolang de hechtingen nog niet geresorbeerd zijn, mag u niet in bad of gaan 

zwemmen. Dit om infectie te voorkomen. 

 

Ga na of u, bij uw ontslag uit het dagziekenhuis, over de volgende informatie beschikt: 

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na een 4-tal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering; 

• blad met “Richtlijnen na een circumcisie (besnijdenis)’. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. Neem in 

dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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