Losmaken van de
voorhuid

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt bij uw zoon zijn voorhuid losgemaakt. In deze
folder leest u meer over de operatie en de verzorging thuis.

Vernauwde voorhuid
De voorhuid bedekt de eikel of de glans van de penis. Tot aan de
leeftijd van tien tot twaalf jaar is de voorhuid soms verkleefd aan de
eikel. Hierdoor kan het ‘velletje’ niet teruggetrokken worden,
waardoor de eikel niet helemaal vrij komt. Dit komt vaker voor bij
jongens op die leeftijd en behandeling is dan ook niet nodig. Meestal
komt de voorhuid met het ouder worden vanzelf (losser en wijder)
los van de eikel.
Als uw zoon rond de 10-12 jaar is en de voorhuid is nog steeds
vernauwd, kan de arts besluiten deze los te maken. Zo wordt
voorkomen dat de voorhuid zo vast komt te zitten aan de eikel dat
hij niet meer losgemaakt kan worden. Er kunnen dan ontstekingen
volgen, waarbij de voorhuid opzwelt en rood wordt. Bij een
ontsteking ontstaat er soms dan ook wat pus tussen de voorhuid en
de glans van de penis. Dit kan erg pijnlijk zijn. Als uw zoon
regelmatig ontstekingen heeft, is het soms nodig om al voor zijn
twaalfde jaar de voorhuid los te maken.

De operatie
Het losmaken van de voorhuid is een korte operatie van ongeveer
vijf minuten en gebeurt op de operatieafdeling onder narcose. Het is
een dagopname. Dit betekent dat uw kind dezelfde dag weer mee
naar huis mag. De operatie wordt gedaan door de uroloog.
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Tijdens de operatie wordt de voorhuid losgemaakt. De voorhuid
wordt als het ware ‘losgetrokken’ en daardoor ontstaat er een soort
schaafplek op de eikel. Er wordt niet gesneden en worden geen
hechtingen en verband gebruikt. Na de operatie moet uw zoon eerst
geplast hebben voordat hij weer naar huis mag.

Verzorging thuis
De verzorging begint de dag na de operatie.
 U moet de voorhuid twee keer per dag helemaal naar achter
schuiven, zodat de eikel volledig zichtbaar is. Dit is erg belangrijk,
omdat de voorhuid anders weer vast kan gaan zitten!!
 U moet de ‘schaafplek’ twee keer per dag insmeren met Terra
Cotril oogzalf. Voor deze zalf krijgt u een recept mee na de
operatie.
 U kunt de ‘schaafplek’ twee tot drie keer per dag insmeren met
lidocaïnezalf. Deze zalf heeft een verdovende werking en
verzacht de pijnlijke ‘schaafplek’. Ook dit recept krijgt u mee.
 Als het nodig is, kunt u uw kind paracetamol geven volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
 Het plassen kan de eerste keren pijnlijk zijn, omdat er een
‘schaafplek’ is.

Mogelijke complicaties
 Ontsteking van de penis, zoals roodheid en zwelling (dikker
worden).
 Weer vast gaan zitten van de voorhuid. Dit kan al binnen een
week gebeuren.
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Als u hier last van krijgt, belt u naar de polikliniek Urologie,
tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 - 16.30 uur.
Bij complicaties buiten deze tijden belt u naar het algemene
telefoonnummer van het ziekenhuis en vraagt naar de afdeling
Spoedeisende Hulp, tel. (078) 654 11 11.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens bovengenoemde tijden naar de polikliniek Urologie. Ook voor
het maken of verzetten van een spraak belt u naar de polikliniek
Urologie, tel. (078) 652 32 80.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

3

4

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 0157

