
De periode na de behandeling 

In de regel treden na de behandeling de 
volgende verschijnselen op: 
 Zwelling van de penis 
 Vurig uitziende eikel 
 Gering bloedverlies 
 Eventueel irritatie rond de hechtingen 

 

Deze verschijnselen zijn normaal, u hoeft zich 
hier geen zorgen over te maken. Ze 
verdwijnen na een paar dagen vanzelf.  

 

In het begin is het plassen gevoelig, het is 
daarom heel belangrijk dat u er op let dat uw 
kind wel plast. Uw kind kan alles eten wat het 
normaal ook eet, maar geef uw kind de eerste 
dagen geen zware maaltijden, omdat de 
darmen weer rustig op gang moeten komen na 
de narcose. De wond is gehecht met oplosbare 
hechtingen, zodat deze niet meer verwijderd 
hoeven te worden.  

 

Pijn 

Geef thuis pijnstilling zoals voorgeschreven. 
Uw kind heeft dit voor de eerste drie dagen 
met strikte regelmaat nodig. Het zorgt dat uw 
kind zich prettig voelt en ook goed blijft 
plassen.  Het bevordert ook het 
genezingsproces. Geef beslist geen Aspirine of 
Chefarine. Na de eerste drie dagen kunt u 
Paracetamol geven op geleide van pijn, echter 
nooit meer dan voorgeschreven.   
 
Wondverzorging 
Het is heel belangrijk dat u de wond 
regelmatig schoonspoelt met lauw water, 
gebruikt u dus geen zeep of andere middelen! 
Doe dit in ieder geval elke keer nadat uw kind 
geplast heeft. 
 
Uw zoon mag twee weken niet in bad, 

douchen mag wel.  

 

Het verband moet u na maximaal 24 uur 

verwijderen, dit kunt u het beste onder de 

douche doen zodat het verband makkelijker 

los laat.  

 

Richtlijnen na circumcisie (besnijdenis)  
(Kinderdagverpleging) 

Nadat het verband is verwijderd, kunt u de 

penis het beste naar boven in de onderbroek 

leggen. Dit om zwelling tegen te gaan. Het 

verdient de voorkeur om hierbij een 

absorberend gaasje tegen de penis te leggen.  

Indien uw kind luiers draagt hoeft u de wond 
niet te verbinden. 

 

Complicaties 

Enige verhoging bij uw kind is normaal. Maar 
als uw kind niet drinkt en koorts krijgt van 
meer dan 38,5 °C moet u contact opnemen 
met het ziekenhuis. Als er thuis andere 
problemen optreden, kunt u altijd contact 
opnemen met het ziekenhuis. 

 

Herstelperiode 

Uw kind heeft tijd nodig om te herstellen. U 
kunt zelf het beste beoordelen hoe snel uw 
kind herstelt en wat het wel en niet kan. 
Wanneer uw kind zich goed voelt mag het 
weer naar buiten. In de zandbak spelen, 
zwemmen en andere sporten mogen echter 
niet gedaan worden tot de wond helemaal 
genezen is. 

 

Vragen en problemen 

Als er thuis problemen optreden, kunt u altijd 
contact opnemen met het ziekenhuis. 
De Kinderdagverpleging is overdag bereikbaar 
via telefoonnummer: 020 – 755 7116.  
's Avonds en 's nachts kunt u het ziekenhuis 

bereiken via 020 – 755 7000. Vraag dan naar 

de dienstdoende hoofdverpleegkundige.  

Patiënteninformatie 

www.ziekenhuisamstelland.nl 
Bestelnummer 1740 

Versie: april 2016 
Kinderdagverpleging 

Telefoon 020 - 755 7116 

Opmerkingen over deze folder  

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat 

graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via 

voorlichting@zha.nl. 


