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Patië ntën informatië  

Voorbereiding op de besnijdenis 

 Er mag 2 uur voor de ingreep niets meer gegeten en gedronken worden.  

 Een halfuur voor de ingreep kan Paracetamol genomen worden in een voor de 

leeftijd voorgeschreven dosering. Dit mag dus thuis doen of onderweg naar de kliniek 

genomen worden. 

 Bij kinderen schrijven wij een Emla-crème recept uit. Dit mag u bij uw apotheek 

ophalen. Een halfuur voor de ingreep kan Emla-crème op de penis gesmeerd worden. 

De Emla-crème zorgt ervoor dat de door de anesthesiemedewerker toegediende 

plaatselijke verdovingsprikken minder steken. 

Pijnbestrijding en verdoving 

Het enige dat pijnlijk is bij de ingreep is de injectie voor de verdoving. Nadat deze prik is 

gegeven wordt binnen een kwartier de penis geheel gevoelloos. Wij gebruiken een 

hoogwaardig verdovingsmiddel dat een langere werkzame periode kent. De verdoving 

begint pas 12 tot 24 uur na de besnijdenis uit te werken. De ingreep is dan allang achter de 

rug. Hierna kan de penis nog gevoelig zijn, al valt dat meestal erg mee. Bij pijn kan 

Paracetamol gebruikt worden in een voor de leeftijd voorgeschreven dosering. 

Bij mannen en oudere kinderen wordt op verzoek een rustgevend middel toegediend. Dit 

zorgt ervoor dat de cliënt half slaapt waardoor de behandeling een beetje langs hem heen 

gaat.  

De besnijdenis 

De ingreep wordt uitgevoerd volgens de klassieke chirurgische methode. Allereerst wordt de 

penis verdoofd door middel van één of twee injecties.  

Nadat gecontroleerd is of de verdoving goed werkt, wordt vervolgens de voorhuid 

losgemaakt van de eikel en weggeknipt. Tenslotte wordt de overgebleven huid met enkele 

oplosbare hechtingen vastgehecht vlak onder de rand van de eikel. De wond wordt na het 

verwijderen van de voorhuid met oplosbare hechtingen gesloten. De hechtingen zijn 

oplosbaar en verdwijnen vanzelf na 7 tot 21 dagen.  

Afbeelding: besnijdenis volgens de klassieke chirurgische methode 
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Culturele beleving 

SAM Besnijdenis Kliniek houdt rekening met de religieuze of culturele beleving. De cliënt kan 

in traditionele kleding worden besneden en er kan tijdens de ingreep worden gefotografeerd 

of gefilmd. Tijdens de behandeling zijn 2 personen in de behandelkamer toegestaan. 

Toestemmingsverklaring 

Bij kinderen moet er een toestemmingsverklaring door beide ouders getekend worden. 

Indien geen of maar 1 ouder tijdens de behandeling aanwezig is dan dient u een 

toestemmingsverklaring bij ons op te vragen en deze ondertekend mee te geven. Zonder 

toestemmingsverklaring van beide ouders kan de besnijdenis niet doorgaan. 

Bij specifieke situaties m.b.t. voogdij of één ouder gezinnen dient u dit op voorhand aan de 

Kliniek door te geven. 

Klachtenregeling 

De SAM Besnijdenis Kliniek heeft een klachtenregeling. Ouders of cliënten die ontevreden 

zijn over de dienstverlening van de SAM Besnijdenis Kliniek kunnen dat telefonisch melden 

of per e-mail (info@nummer1besnijdeniskliniek.nl). Zij krijgen dan het klachtenreglement 

toegestuurd.  

Er zijn sinds de opening van de SAM Besnijdenis Kliniek geen klachten ingediend tegen een 

arts van de SAM Besnijdenis Kliniek.  
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Nazorg 

Vaseline zalf 

Na de besnijdenis wordt de eikel (penis) afgedekt met Vaseline zalf. Vervolgens wordt de 

eikel met een vetgaasje verbonden. Dit vetgaasje mag na 24 uur verwijderd worden. Indien 

het vergaasje al eerder los komt te zitten dan mag u het weggooien. 

Vaseline geeft een goede wondbedekking en voorkomt dat de eikel of wond vast gaat 

plakken aan de onderbroek of luier. Wij raden u aan om gedurende 2 tot 3 weken bij elke 

ondergoed wissel of luierwissel een flinke hoeveelheid Vaselinezalf op de penis aan te 

brengen. Wanneer de laatste hechting is opgelost en de wond volledig is genezen mag u 

stoppen met Vaseline zalf. 

U krijgt van ons een nieuwe tube vaseline mee die u dient te gebruiken. (Gelieve geen 

Vaseline te gebruiken van een geopende pot of tube om de infectiekans te minimaliseren) 

Hygiëne  

Houd de wond schoon om infectiekans te minimaliseren. Het is raadzaam om dagelijks in 

bad te gaan, echter niet langer dan een kwartier per dag. Als u geen bad heeft dan volstaat 

douchen. Geen badzout en zeep gebruiken. Na het badderen of douchen dient u de wond 

met vaseline insmeren. U kunt dit doen totdat de wond genezen is. 

Niet zwemmen in een zwembad of zee. Dat vergroot de infectiekans.  

Geel beslag op de eikel 

Op de eikel kan een geel laagje ontstaan wat er soms wat vies uitziet. Het kan lijken op een 

velletje. Dit gele beslag verdwijnt vanzelf binnen een week door het baden. 

Pijnstilling 

Bij pijn mag u elke 6 uur Paracetamol gebruiken in de volgende dosering: 

 

< 5 kg 1 zetpil paracetamol van 60 mg 

5 – 7 kg 1 zetpil paracetamol van 120 mg 

7 – 15 kg 1 zetpil paracetamol van 240 mg 

15 – 30 kg 1 zetpil paracetamol (of tablet) van 500 mg 

> 30 kg 1 tablet paracetamol van 1000 mg 

 

Bij gebruik van rustgevend middel 

Indien tijdens de besnijdenis een rustgevend middel is gebruikt zijn er extra 

voorzorgmaatregelen bij kinderen vereist. U dient het kind de eerste 4 uur goed te 

observeren en niet alleen te laten. Hij heeft nog niet de volledige controle over zijn 

(been)spieren waardoor er kans bestaat op vallen. Pas op met kleine snoepjes e.d.; hij zou 

zich kunnen verslikken. Uw kind kan vanwege het rustgevend middel erg onrustig zijn. 
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Losschieten van een hechting 

Soms schiet een hechting voortijdig los. Dit is geen complicatie en vormt geen probleem. 

Indien u twijfelt mag u contact opnemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis 

Kliniek. 

Soms komt er weer wat bloedverlies als de hechtingen los gaan zitten na een dag of 10. Dat 

stopt weer vanzelf. 

Mogelijke complicaties 

Omdat onze chirurg zeer ervaren is treden complicaties maar zelden op. Indien er na een 

besnijdenis toch problemen zijn is het mogelijk om de eerste 24 uur dag en nacht contact op 

te nemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. Indien nodig wordt de 

patiënt door deze arts teruggezien en behandeld.  

 

Nabloeding 

Na een besnijdenis kan een nabloeding optreden. Een beetje bloedverlies (klein bloedvlekje 

in luier of onderbroek) is normaal. Indien de wond echt gaat bloeden (zoals een druppelende 

kraan), dan moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van de SAM 

Besnijdenis Kliniek. Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87. 

 

Niet kunnen plassen 

Soms hebben patiënten na de besnijdenis moeite met plassen. Als de patiënt 10 uur na de 

ingreep nog niet geplast heeft, moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts 

van de SAM Besnijdenis Kliniek. Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87. 

 

Infectie 

Enkele dagen na de ingreep gaat het wondje soms wat vocht produceren. Er ontstaat een 

klein blaasje wat er als uitstulping uit ziet. Dat is niet ongewoon en trekt binnen 2 weken 

volledig weg. Als de penis dik, rood en erg pijnlijk wordt, of de patiënt koorts krijgt, moet 

contact worden opgenomen met een arts. U kunt daarvoor de eigen huisarts consulteren of 

contact opnemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. 

Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87. 

Nacontrole 

Twee dagen na de besnijdenis vindt er een telefonische nacontrole plaats. Een week na de 

behandeling vindt er bij bijzonderheden een nacontrole in de kliniek plaats.  

Het telefoonnummer tijdens de eerste 24 uur: 

06-10 76 82 87 


