Circumcisie
Nazorg Dagverpleging Urologie

U bent in ons ziekenhuis geweest in verband met een circumcisie of besnijdenis. De
arts heeft u vooraf reeds over de ingreep geïnformeerd. In deze informatiefolder zijn
de belangrijkste aspecten van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en
eventueel uw huisarts.
Bijzonderheden
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
De ingreep
De ingreep heeft plaatsgevonden onder plaatselijke of andere verdoving. Bij een
plaatselijke verdoving worden injecties gegeven met een verdovend middel, links en
rechts aan de basis van de penis. Eventuele verklevingen tussen de voorhuid en de
eikel zijn tijdens de operatie losgemaakt.
Nazorg
Na de ingreep is het onverantwoord dat u zelf actief aan het verkeer deelneemt. U
dient er zelf voor te zorgen dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar
huis gaat.
De eikel blijft na de operatie onbedekt (de huid is verwijderd) en dit kan gedurende
enige weken plaatselijke irritatie veroorzaken. Als tijdens de ingreep verklevingen zijn
losgemaakt, kan de eikel de eerste dagen na de operatie er vaak rood, gezwollen en
geïrriteerd uitzien. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Na ruim een week
ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.
Rond de eikel bevindt zich een krans van hechtingen die spontaan oplossen. Door
regelmatig douchen worden infecties rond deze hechtingen voorkomen.
Iedere keer na het plassen dient u het gaasje te verwisselen. De gladde kant van het
gaasje moet tegen de wond bevestigd worden.
U krijgt netverband mee en een recept voor gaasjes en tabletten tegen de pijn.
Medicatie
Bij pijn gebruikt u :
4 x per dag 1000mg (2 tabletten) paracetamol per 24uur
1 x daags 15mg Meloxicam om _______ uur
Anders nl: _______________________
Zo nodig gebruikt u hierbij:
3 x daags 50 mg Tramal
Anders nl: _______________________
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Tot slot
Het is mogelijk dat er complicaties optreden, zoals een nabloeding of infectie.
Gelukkig komen deze echter zelden voor.
Bij eventuele problemen of vragen kunt u contact opnemen met de behandelkamer
Urologie of binnen 24 uur na de ingreep met de afdeling Dagverpleging.
Buiten kantooruren kunt u, bij klachten die verband houden met uw behandeling,
contact opnemen met de Spoedeisende hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u op
de achterkant van deze folder.
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Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
Afspraak nacontrole
U wordt verwacht bij meldpunt Oost 11
op ________ om _______ uur

Urologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 – 459 7165
Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer: 088 – 459 7843
Werkdagen: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur
www.urologiegroeplimburg.nl

Behandelend specialist:
Drs. C. Berendsen
Drs. R.J. Bosshardt
Drs. F.M.J. Delaere
Drs. J.S. de Beij
Dr. Ph. H. ter Meulen
Dr. P. de Vries
Drs. J.V. Zambon
_____________________
Dagverpleging
Meldpunt Oost 31
Telefoon 088 – 459 3800
Op werkdagen van 7.30 – 20.00 uur
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